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ДОГОВОР  

"Доставка  на  резервни  части  за  работни  станции  за  ЦУ  и  ТН  на  НОН  по  обособени  
позиции " 

Обособена  позиция  N_о1: "Доставка  на  резервни  части  за  работни  станции  Fujitsu- 
Siemeпs Esprimo Р5925, Р2760 и  Р9900" 
Обособена  позиция  N_о2: "Доставка  на  резервии  части  за  работни  станции  Hewlett- 
Packard Compaq 6005 Pro SFF" 

Днес, . ~Ill. 2016 година , в  град  София , между : 

1.нАционллният  осигуРиТЕлЕн  институт , адрес : гр . софия , бул . 
"Алексан~ъ~С~J~лийски " Ns 62-64, ЕИК  по  БУЛСТАТ : 121082521, представляван  от  
Георги  , i Юруков  - Главен  секретар  на  НОИ , длъжностно  лице  по  чл . 7, ал . 1 от  
ЗОП , съгласно  Заповед  Ns 1016-40-447 от  22.04.2016 г . на  Управителя  на  НОИ , наричан  за  
краткост  в  договора  ВЪЗЛОЖИТЕЛ  от  една  страна , 

и  
2. "КОНТРАКС " АД , със  седалище  и  адрес  на  управление : гр . София , район  Изгрев , 

ул . "Тинтява " N 13, ЕИК  по  БУЛСТАТ : 175415627, лредставляван  от  изпълнителния  
директор  Йорда f~ , Я 	рданов , наричан  по-долу  ИЗПЪЛНИТЕЛ  от  друга  страна , в  
изпълнение  на  Решение  Ns 104140-60 от  19.09.2016 г . за  определяне  на  изпълнител  на  
обшествена  поръчка  с  предмет : "Доставка  на  резервни  части  за  работни  станции  за  ЦУ  
и  ТН  на  НОИ  по  Обособена  позиция  Х1: Доставка  на  резервни  части  за  работни  
станции  Fujitsu-Siemens Esprimo Р5925, Р2760 и  Р9900'; открита  с  Решение  Ns 1041-40-40 
от  12.07.2016 г ., и  на  основание  чл . 183 от  Закона  за  обществените  поръчки , се  сключи  
настоящият  договор  за  следното : 

I. ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА  

Чл . 1. (1) SЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  приема  да  извърши  
доставка  на  нови , оригинални  резервни  части  за  работни  етанции  Fujitsu-Siemens Esprimo 
Р5925, Р2760 и  Р9900 за  нуждите  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  - Централно  управление  и  
Териториалните  поделения  на  Националния  осигурителен  институт , както  и  осигуряване  
на  гаранционна  поддръжка , съгпасно  техническите  спецификации  на  обществената  
г iоръчка , техническото  и  ценовото  предложение  на  ИЗПЪЛПИТЕЛЯ , представляващи  
неразделна  част  от  настоящия  договор . 

(2) Под  работна  станция  (кампютърна  конфи rурация ) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  разбира  
съвкупността  от  монитор , компютър , компютърна  мишка , клавиатура  и  прилежащите  им  
интерфейсни  и  захранващи  кабели . 

(3) Каличествата  резервни  части  посочени  в  Таблица  1.1 от  Техническите  
спецификации  към  документацията  за  участие  се  доставят  ежемесечно  в  срок  до  l0 (десет ) 
работни  дни  след  подаване  на  обобщена  заявка  от  определеното  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в  
договора  отговорно  лице  до  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , като  се  посочват  вида , количеството  и  
адреса  за  доставка  на  резервните  части . Обабщената  заявка  се  изготвя  на  база  заявките  от  
упълномощените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по  места  лица . Транспортьт  и  всички  разходи  за  
извършване  на  доставките  са  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
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(4) Място  на  изпълнение  на  договора  - Централно  управление  и  Териториалните  

поделения  на  НОИ  с  адреси  съгласно  Приложение  Ns1 към  Техническите  спецификации  
от  документацията  за  участие . При  изпълнение  на  договора , Възложителят  си  запазва  
правото  да  прави  промени  в  Приложение  N~ 1 при  необходимост . 

II. ЦЕНИ , РАЗПЛА lЦАИЕ  И  ОТЧИТАИЕ  

Чл . 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  заплаща  на  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ  заявените  и  доставени  
количества  резервни  части  по  единични  цени , определени  в  Ценовото  предложение  на  
ИЗПЪЛИИТЕЛЯ , неразделна  част  от  настоящия  договор . 

(2) Цените  на  резервните  части , посочени  в  Ценовото  предложемие , са  валидни  за  
срока  на  действие  на  този  договор  и  не  подлежат  на  промяна . Цените  подлежат  на  промяна  
при  намаляване  на  догоаорените  цени  в  интерес  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . Транспортните  
разходи  за  доставка  на  заявените  количества  еа  за  сметка  на  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ . 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  си  запазва  правото  да  не  възложи  доставката  на  всички  
посочени  в  Таблица  1.! kbM Техническите  спецификации  резервни  насти . 

(4) Общата  стойност  на  всички  плащания  по  ал . 1 на  чл . 2, за  срока  по  чл . 4, ал . 1 от  
догоаора , не  може  да  надхвърля  35 OOU лева  (тридесет  и  пет  хиляди  лева ) без  ДДС . 

включително  за  доставката  до  адрееите , посочени  в  Приложение  No1 към  Техническите  
спецификации  от  документацията  за  участие , включително  и  по  време  на  гаранционния  
срок . 

(5) Разплащането  се  извърш sа  по  банко s път  чрез  платежно  нареждане  от  Централно  
управление  на  Националния  осигурителен  институт  в  ерок  до  ( 0(десет ) работни  дни  след  
приемане  на  доставката , удостоверена  с  обобщен  месечен  приемо -предавателен  протокол . 
подписан  от  определеното  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  отговорно  длъжностно  лице  в  ЦУ  на  НОИ  
и  от  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ , на  база  на  двустранно  подписаните  приемо -предавателни  
протоколи  за  извършени  доставки  по  места  в  рамките  на  месеца , и  издаване  на  фактура  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

(6) В  цените  по  чл . 2, ал . l не  е  включен  ДДС , който  се  начислява  допълнително  и  се  
заплаща  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  извършване  на  плащанията  по  договора . 

(7) Koraro дейност , предмет  на  договора , се  извършва  от  подизпълнител  и  може  да  
бъде  предадена  като  отделен  обект  иа  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  или  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , 

..i заплащането  й  се  извършва  директно  на  подизпълнителя  в  съответетвие  с  условията  по  ал . 

5, като  в  този  случай  към  изискуемите  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  документи  се  представя  
искане  за  плащане  от  nодизпълнител , придружено  от  становище  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , от  
което  да  е  видно  дали  оспорва  плащанията  или  част  от  тях  като  недължими . В  искането  за  
пла Lцане  и  в  становището  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  следва  да  бъде  посочен  размера  на  
дължимото  възнаграждение , както  и  банкова  сметка  на  подизпълнмтеля , по  която  да  бъде  
извършено  плащането . 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  откаже  плащане  по  ал . 5, когато  искането  за  
плаіцане  е  оспорено , до  момента  на  отстраняване  на  причините  за  отказа . 

(9) Плащания  се  извършват  с  платежно  нареждане  по  банкова  сметка , посочена  от  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

Банка : 	~ 	, 
Банков  код 	С~ 7'  ,,;( / i ~~:  
Банкова  сметка  ь  
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  информира  писмено  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при  

промяна  на  банковата  сметка , по  която  се  мзвършват  плащанията . 
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Чл . З . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  заплаща  суми  за  непълно  и/или  некачествено  извършени  
от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  доставки  преди  отстраняване  на  всички  недостатъци . 

Отстраняването  на  недостатъците  е  за  сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , в  срок  определен  от  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

III. СРОК , ГАРАНЦИИ , РЕКЛАМАЦИИ  

Чл . 4. (1) Срокът  на  доставка  на  резервните  части  по  чл . 1, ал . I е  12 (дванадесет ) 
месеца , считано  от  датата  на  сключване  на  настоящия  договор  или  до  достигане  на  
прогнозна  стойност  на  поръчката  (35 000 лева  без  ДДС ), което  от  двете  събития  настъпи  
по -рана . 

(2) Срокът  на  гаранционната  поддръжка  на  доставените  резервни  части , е  24 (двадееет  
и  четири ) месеца , считано  от  датата  на  подписване  на  двустранен  приемателно - 

предавателен  протокол  за  всяка  доставка  по  чл . 1, ал . 1. 

Чл . 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  при  подписване  на  договора  следва  да  представи  
~ 	 документ  за  внесена  гаранция  за  изпълнение  на  задълженията  си  по  него , в  съответствие  с  

договореното  в  една  от  следните  форми : застраховка , бамкова  гаранция  или  парична  сума . 
(2)Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  в  размер  на  1750,00 лева  (хиляда  

седемстотим  и  петдесет  лева) без  ДДС , представляващи  5% (пет  процента ) от  прогнозната  
стойност  по  чл . 2, ал . 4 от  този  договор  без  ДДС , както  следва : 

i. 3°/о  (три  процента ) от  стойнос zта  й  обезпечават  изпълнението  на  дейностите  по  
доставка  на  резервните  части  по  чл . [, ал . 1 от  настоящия  договор ; 

2.2% (два  процента ) от  стойностга  й  обезпечават  гаранционната  поддръжка  на  
доставените  резервни  части  по  чл . 1, ал . 1 ат  настоящия  договор . 

(3) Срокът  на  действие  на  банковата  гаранция  или  застраховката  по  ал . 2, т. l, следва  да  
бъде  не  по-кратък  от  30 (тридесет ) дни  след  изтичане  на  срока  за  изпълнение  на  
дейностите  по  договора , съгласно  чл . 4, ал . 1 от  същия , с  оглед  евентуално  предявяване  на  
nретенция  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

(4) Срокът  на  действие  на  банковата  гаранция  или  застраховката  по  ал . 2, т . 2, следва  да  
бъде  не  по -краrьк  от  30 (тридесет ) дни  след  изтичане  на  срока  по  чл . 4, ал . 2, с  оглед  
евентуално  предявяване  на  претенция  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

~ 	 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава  гаранцията  за  изпълнение  частично , както  следва : 
i. Гаранцията  по  ал . 2, т. 1- в  30 дневен  срок  от  изтичане  на  срока  по  чл . 4, ал . !; 
2. I'аранцията  по  ал . 2, т. 2- в  30 дневен  срок  след  изтичане  на  срока  по  чл . 4, ал . 2. 

(б) Гаранцията  по  ал. 1 обезпечава  точното  и  своевременно  изпълнение  на  
задълженията  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по  договора . Посочената  в  гаранцията  сума  или  част  
от  нея  не  се  връша  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , ако  същият  не  изпълни  напълно  или  част  от  
задълженията  си  по  договора . При  забава  в  изпълнението  на  договора , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

е  длъжен  да  удължи  съответната  гаранция  със  срок  не  по -кратък  от  30 (тридесет ) дни  след  
крайния  срок  за  приключване  на  дейностите  па  чл . 1 от  договора . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  
дължи  лнхви  върху  гаранция  за  периода  на  нейното  действие , през  който  средствата  
законно  са  престояли  при  него . 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  се  удовлетвори  от  гараицията , при  неизпълнение  
на  задължения  по  договора  от  страна  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . Гаранцията  за  изпълнение  не  
се  освобождава  от  SЪЗЛОЖИТЕЛЯ , ако  в  процеса  на  изпълнение  на  договора  е  
sъзникнал  cnop между  страните , относно  неизпълнение  на  задълженията  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и  въпросът  е  отнесен  за  решаване  пред  съда . 

(8) В  случай  че  банката /застрахователната  компания , издала  гаранцията  за  изпълнение  
по  настоящия  договор , се  обяви  в  несъстоятелност  или  изпадне  в  

з  



за  обособени  позиция  N-o1 

неплатежоепособност /свръхзадлъжнялоет , или  й  се  отнеме  лиценза , или  откаже  да  заплати  
предявената  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  сума  в  3-дневен  срок , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  
поиска , а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  задължава  да  предостави , в  срок  до  5 (пет) рабатни  дни  от  
направеното  искане , съответната  заместваща  гаранция  от  друга  банкова /застрахователна  
институция . 

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  не  дължи  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  лихви  върху  сумите  по  
гаранцията  за  изпълнение , за  времето , през  което  тези  суми  законно  са  престояли  при  
него . 

Чл . b. Гаранционният  срок  за  всяка  резервна  част  започ sа  да  тече  от  датата  на  нейната  
доставка , удостоверена  с  подписване  на  двустранен  приемателно -предавателен  протокол  
от  отговорното  лице  по  мястото  на  доставката . Към  момента  на  подписване  на  
приемателно -предавателния  протокол  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  предава  на  съответното  
отговорно  лице  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  гаранционните  карти  на  доставените  резервни  части , 
което  обстоятелство  ее  удоетоверява  в  протокола . 

Чл . 7. ВЪЗЛОЖЙТЕЛЯТ  има  право , в  рамките  на  съответния  гаранционен  срок  да  
.~ прави  рекламации  пред  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  констатирани  я sни  недостатъци  или  

появили  се  скрити  недостатьци  на  вече  доставена  резервна  част , като  иска  замяната  им  за  
сметка  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . Срокът  за  извършване  на  доставка  след  рекламацня  е  до  5 
(пет) работни  дни  от  момента  на  получаване  на  рекламационното  съобщение . 
Рекламационното  съобщение  може  да  бъде  направено  по  факс , телефон , електронна  поиіа  
или  чрез  лицензиран  пощенски  оператор . 

IV. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

Чл . 8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  лраво : 
I. Да  получи  резервните  части , описани  в  офертата  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в  сроковете  и  

при  условията  на  този  договор ; 
2. Да  определи  техническо  лице  за  свой  представител  в  ЦУ , което  да  следи  за  

изпълнението  на  даговора  и  да  подписва  необходимите  документи . Отговорните  
цлъжностни  лица  по  места  се  определят  от  директорите  на  съответните  териториални  
поделения ; 

~ 	 3. Да  откаже  да  получи  заявените  резервни  части , в  следните  случаи : 
а ) Ако  доставените  резервни  части  или  част  от  тях  не  съответстват  на  заявените  по  вид  

и/или  количество . 
б ) Ако  доставените  резервни  части  или  част  от  тях  са  с  недостатъци  или  не  отговарят  

на  договорените  изисквания . 
в) В  случай , че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  предаде  гаранционните  карти  на  доставените  

части  съгласно  чл . b от  договора . 
4. При  недостатъци  или  несъответствия  на  доставените  резервни  части  с  договореното  

в  този  договор , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  те  да  бъдат  
заменени  с  качествени  и  със  съответстващи  на  договорените  характеристики  резервни  
части ; 

5. Да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  да  сключи  и  да  му  предостави  договор  за  
подизпълнение  или  допълнително  споразумение  към  него , или  договор , с  който  се  заменя , 
посочен  в  офертата  подизпълнител  (в  случай , че  се  предвижда  такъв); 

6. Да  получи  качествена  гаранционна  поддръжка , съгласно  сроковете  и  условията  на  
цо rоаора . 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен : 

д  
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1.Да  прегледа  заявените  от  него  резервни  части  при  тяхното  приемане  в  мястото  на  
изпълнение ; 

2.да  приеме  заявените  от  него  резервни  части  в  мястото  на  изпълнение , освен  при  
констатиране  на  недостаrьци , които  съществено  затрудняват  или  правят  невъзможно  
използването  на  резервните  части  по  предназначение ; 

З . Да  заплати  доставените  резервни  части  при  условията  на  този  договор . 

V. ПРАВА  И  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл . 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право : 
І . Да  получи  цената  на  доставените  резервни  части  в  размер  и  при  условията  на  този  

договор ; 
2. Да  иска  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  да  приеме  заявените  резервни  части . 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен : 
l. Да  досrави  заявените  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  резервните  части , посочени  в  Таблица  

i.1 от  Техническата  спецификация  към  документацията  за  участие  при  уговорените  в  
договора  условия  и  срокове , заедно  с  гаранционните  карти ; 

2. В  срок  до  10 (десет ) работни  дни  да  извърши  доставка  след  лодаване  на  обобщена  
заявка  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  съгласно  чл . 1, ал . 3 от  настоящия  договор ; 

З . Да  прехвърли  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  правото  на  собственост  на  резервните  части  при  
тяхното  предаване ; 

4. Да  издава  ормгинална  фактура  за  всяка  извършена  доставка ; 
5.Да  гарантира , че  трети  лица  нямаr право  на  собственост  или  други  

вещни /облигационни  права  върху  резервните  части , предмет  на  доставката ; 
б . Да  доставя  на  SЪЗЛОЖИТЕЛЯ  резервни  части , които  са  нови  и  неулотребявани ; 
7. В  рамките  на  5 (пет) работни  дни  от  получаването  на  рекламационното  съобщение  

по  реда  на  чл . 7, ИЗ IIЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  да  замени  за  евоя  сметка  резервните  
части , с  констатираните  и  заявени  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  явни  недостаrьци  или  появили  се  
скрити  недастатьци ; 

8. Да  посочи  номер  на  факс  за  изпращане  на  заявки  от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 
9. Да  осигури  гаранция  за  качеството  на  резервни  части  и  за  годностга  им  за  употреба  

за  срок , съгласно  офертата  си . 
~ 	 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи  пълната  отговорност  за  качеството  на  изпълнение  на  

доставката , предвидена  в  Техническите  спецификации , неразделна  иаст  от  настоящия  
договор . 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  отговаря  за  повреди  и  отклонения  от  качеството  на  
резервните  части , възникнали  аследствие  на  неправилна  употреба  и  експлоатация  от  
страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

Чл . 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  уведомява  писмено  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  
всички  промени  относно  статут , реорганизация , промени  в  данъчната  и  други  регистрации , 
изпадане  в  неплатежос nособност , откриване  на  производство  по  ликвидация  или  
несъстоятелност  по  ТЗ , в  З -дневен  срок  от  настьпването  им , като  представя  надлежно  
заверено  копме  от  съответните  документи . 

Чл . 11. (1) FIЗПЪЛНИТЕЛЯТ  носи  пълна  отговорност  за  действията  и/или  
бездействията  на  подизпълнителите  си  (в  случай , че  предаижда  използването  на  тиhиыа), като  
участието  им  при  изпълнението  на  поръчката  не  изменя  или  намалява  задълженията  на  
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , съгласно  настоящия  договор . 
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(2) В  отношенията  си  с  подизпълнителите , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  предвиди  
гаранции , че : 

1. приложимите  клаузи  на  настоящия  договор  са  задължителни  и  за  подизпълнителите ; 
2.дсйствията  на  подизпълнителите  няма  да  доведат  пряко  или  косвено  до  

неизпълнение  на  договора , за  което  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  да  иска  освобождаването  си  от  
отговорност ; 

3. при  осъществяване  на  контролните  си  функции , ВЪЗЛQЖИТЕЛЯТ  и/или  друг  
компетентен  орган , ще  могат  без  ограничения  да  извършват  проверка  на  дейността  и  
документацията  на  подизпълнителите . 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  в  срок  до  3 (три ) дни  от  сключването  на  договор  за  
подизпълнение  или  на  допълнително  споразумение  към  него , или  на  договор , с  който  се  
заменя , посочен  в  офертата  подизпълнител , да  представи  на  ВЪЗЛОЖNТЕЛЯ  копие  от  
договора  или  допълнително rо  споразумение  заедно  с  доказателства , че  са  изпълнени  
условията  по  чл . 66, ал . 2 и  ал . ( t от  ЗОП , в  слуиай , че  се  nредвижда  използването  на  
подизпълнители . 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  осигури  и  представител  на  подизпълнителя /ите  
~ 	при  приемането  на  дейност  по  договора  за  обществена  поръчка , в  приложимите  случаи . 

(5) Замяна  или  включване  на  подизпълнител  по  време  на  изпълнение  на  договора  се  
допуска  по  изключение , когато  възникне  необходимост  и  при  спазване  условията  по  чл . 
66, ал . 1 1 и  ал . 12 от  ЗОП . В  тези  случаи  документите  по  чл . 66, ал . 12 от  ЗОП  стават  
неразделна  част  от  договора . 

(6) Подизпълнители • ........................ (алинеята  се  допълва  cawo e с.тучай , че  къ ti, 
ио.иента  на  екчючване  ни  договора  се  предвижда  използването  на  ппдизпъ .чнители , като  се  
посочват  идентификационни  дакни  и  оfiхват  zra дейностите , които  ще  извършва  всеки  
ппдизпълнител ). 

vi. сАнкции  

Чл . 12. При  пълно  неизпълнение  на  заявена  доставка , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  
неустойка  в  размер  на  1 % от  стойностга  на  съответната  заявка  без  ДДС . Забава  на  
доставка , надхвърляща  20 (двадесет ) работни  дни  се  счита  за  пълно  неизпълнение  на  
заявената  доставка , за  което  се  дължи  неустойка  в  размер  на  10 % от  стойностга  на  
съответната  заявка  без  ДДС . 

.~ 

Чл . 13. При  неточно  изпълнение  на  договорните  задължения  за  доставка , 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  неустойка  в  размер  на  5 % от  стойността  на  съответната  заявка  
без  ДДС . 

Чл . 14 (1) При  забавено  изпълнение , свързано  с  разпоредбите  на  чл . 7 от  настоящия  
договор , спрямо  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  се  прилага  неустойка  в  размер  на  2 % от  стойността  на  
рекламацията  на  работен  ден  от  забавянето , но  не  повече  от  20 % върху  тази  стойност . 
Забава  надхвърляща  10 (десеr) работни  дни  се  ечита  за  пълно  неизпълнение  на  
рекламацията . При  пълно  неизпълнение  на  рекламацията  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  дължи  
неустойка  в  размер  на  10 % от  стойността  на  еъответната  рекламация . 

Чл . 15. Неустойките  за  пълно  и  забавено  неизпълнение  на  договорните  задължения  не  
се  прилагат  кумулативно . Отговорнос rга  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за  непреки  и  последващи  
вреди  не  може  да  надвипjава  общата  стойност  на  договора . 

Чл . 16. Страните  се  освобождават  от  санкции  за  неизпълнение  на  задълженията  си  по  
този  договор , ако  причините  са  предизвикани  от  форсмажорни  обетоятелства , за  които  е  
задължително  своевременно  уведомяване  на  страните . Под  форсмажорни  обстоятелства  се  

б  
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разбира  природно  бедствие , война , национална  стачка , епидемия , акт  на  орган  на  
управление  и  други  събития , които  могат  да  доведат  до  обективна  невъзможност  за  
изпълнение . 

Чл . 17. При  констатиране  по  съответния  ред , че  за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  работят  лица , за  
които  не  са  внесени  дължимите  осигурителни  и  здравноосигурителни  вноски , 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  с  писмено  предизвестие  може : 

1.Да  прекрати  едностранно  договора , с  едномесечно  писмено  предизвестие , без  да  
дължи  неустойка . Извършената  до  момента  доставка  се  изплаща  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

ката  спрямо  него  се  прилага  еднократна  наказателна  неустойка  в  размер  на  10 % от  
прагнозната  стойност  на  поръчката  без  включен  ДДС . 

2. Да  не  прекратява  договора , ако  това  отговаря  на  не rовите  интереси , и  да  наложи  
еднократна  неустойка  в  размер  на  5 % от  прогнозната  стойност  на  поръчката  без  включен  
ДДС , която  се  удържа  от  представената  гаранция . 

~ 	 VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ  НА  ДОГОВОРА  

Чл . 18. (1) Настоящият  договор  се  прекратява  tipu следните  обстоятелства : 
l. с  изтичането  на  срока  за  изпълнение  по  чл . 4, ал . 2; 
2. след  изпълнение  предмета  на  договора ; 
3.в  случай  на  настъпили  съществени  промени  в  обстоятелствата  за  изпълнение  на  

договора  по  причини , за  които  страните  не  отговарят ; 
4.при  доказана  обективна  невъзможност  за  изпълнение  на  договора  от  страна  на  

ИЗПЪЛИИТЕЛЯ ; 
5. при  възникване  на  обстоятелство  по  чл . 118, ал . 1, т. 1 от  ЗОП  със  7-дневно  

nредизвестие  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ; 
b. при  възникване  на  обстоятелствата  по  чл . 118, ал . 1, т. 2 от  ЗОП  без  предизвестие . 
(2) Настоящият  договор  може  да  бъде  прекратен  при  следните  обстаятелства : 
1. по  взаимно  съгласие  на  страните ; 
2. при  започване  на  процедура  по  ликвидация  на  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ ; 
3. при  откриване  на  производство  по  несъстоятелност  на  ИЗПЪЛИИТЕЛЯ ; 
4. когато  ИЗПЪЛИИТЕЛЯТ  използва  подизпълнител , без  да  е  декларирал  това  в  

офертата  си , или  използва  подизпълнител , който  е  различен  от  този , посочен  s офертата  му  
`✓ 	без  да  са  изпълнени  условията  по  чл . 66, ал . 11 и  ал . 12 от  ЗОП . 

VIII. КОМУНИКАЦИЯ  МЕЖДУ  СТРАНИТЕ  

Чл . 19. (1) Всички  съобщения  и  уведомления  между  страните  по  повод  договора  се  
извършват  в  писмена  форма  чрез  факс , препоръчана  поща  с  обратна  разписка  или  
куриерска  служба . Когато  някоя  от  страните  по  договора  предостави  на  другата  страна  и  
електронно  копие  на  документ , съобщение  или  уведомление , при  несъответствие  на  
съдържанието  между  хартиения  и  електронния  носител , за  валидни  се  считат  записите  на  
хартиения  носител . 

(2) ИЗПЪЛИИТЕЛЯТ  определя  за  ли  е  за  контакти  с  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по  
настоящия  договор : Лице  за  контакт : 	і . 	 пре~тавител  на  " Контракс " АД ; 
тел : +359 ,/,~' 	 акс : +35 ~ 	~; р~ r~iv~,~ 	 и  

~i 
Адрес : гр . София , ул . "Тинтява " N 13. 
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(3) Страната , която  е  променила  адреса  си  за  кореспонденция  е  длъжна  да  уведоми  
писмено  другата  страна . В  противен  случай  съобщенията  ще  се  ечитат  за  валидно  връчени  
на  последния  известен  адрес  по  договора . 

(4) Никоя  от  страните  няма  право  да  прехвърля  свои  права  или  задължения  по  договора  
на  трети  лица , без  предварителното  писмено  съгласие  на  другата  страна . 

(5) Всички  спорове , които  могат  да  възникнат  във  връзка  с  настоящия  договор , по  
повод  неговото  изпълнение  или  тълкуване , включително  споровете , породени  или  
отнасящи  се  до  неговата  недействителност  или  прекратяване , страиите  трябва  да  решат  
чрез  договаряне  помежду  си . В  случай  на  невъзможност  за  разрешаване  на  споровете  по  пътя  
на  договарянето , те  подлежат  на  разглеждане  и  решаване  по  съдебен  ред  от  компетентния  
съгласно  българското  законодателство  съд  по  седалище  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

(6) Договорът  влиза  в  сила  от  датата  на  неговото  подписване . 
(7) Договорът  може  да  бъде  изменян  само  при  условията  и  по  реда  на  чл . 1 16 от  ЗОП . 
(8) Нищожността  на  някоя  клауза  от  договора  не  води  до  нищожност  на  друга  клауза  

или  на  договора  като  цяло . 
(9) За  всички  неуредени  с  настоящия  договор  въпроси  се  прилагат  дейетващите  

'..~ 	разпоредби  на  българското  гражданско  и  търговско  законодателство . 

Настоящият  договор , ведно  с  приложенията , се  съетааи  в  два  еднообразни  екземпляра  - 
един  за  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  и  един  за  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

Неразделна  част  от  договора  са  техническите  спецификации  към  документацията  за  
участие  на  ВЪЗЛОЖЙТЕЛЯ , техническото  и  ценово  предложение  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : 
	

ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : 

Главен  секретар  на  НОИ :  

(Георги  Іоублика  i 
~ 

° Бьлгари  I^ 
14 
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Обществена  порьчка  с  предмет : „Доставка  нарезервгаи  части  заработни  станции  за  
ЦУ  и  ТП  на  НОИ  по  обособени  позиции  " 

ТЕХНИЧЕСКИ  СПЕЦИФИКАЦИИ  

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  Ns1 - ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  
РАБОТНИ  СТАНЦИИ  FUJIT5U-SIEMENS ESPRIMO Р5925 , Р2760 И  Р9900 

I. ОПИСАНИЕ  НА  ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКАТА  ПО  ОБОСОБЕНА  
ПОЗИЦИЯ  Ns1 

1. Предметът  на  настоящата  обществена  поръчка  по  Обособена  позиция  Ns1 
включва  придобиване  и  доставка  на  резервни  части  за  подмяна  на  дефектирали  такива  
на  работни  станции  Fujitsu-Siemens Esprimo Р5925 , Р2760 и  Р9900 за  нуждите  на  
Възложителя  - Централно  упрааление  и  териториалните  поделения  на  Националния  
осигурителен  институт . 

Забележка  1: Под  работна  станция  (компютърна  конфигурация) Възложителят  
разбира  съвкупността  от  монитор , компютър , компютърна  мишка , клавиатура  и  
прилежащите  им  интерфейсни  и  захранвящи  кабели . 

Забележка  2: Възложителят  приема  да  се  добавя  "или  пълният  им  технологичен  
еквивалент " навсякъде  в  техницеските  спецификации , където  са  nосочени  резервни  
части  от  определен  производител  /модел . 

2. Възложителят  запазва  правото  си  да  поръчва  и  придобява  съответната  
резервна  част  при  необходимост , по  представените  в  офертата  цени . 

З . Възложителят  си  запазва  правото  да  не  възложи  доставката  на  всички  
посочени  в  Таблица  1.2 към  техническата  спецификация  резервни  части . 

4. Доставките  се  извършват  както  следва : 
■ Ежемесечно  в  срок  до  10 (десет ) работни  дни  след  подаване  на  обобщена  

заявка  от  определеното  в  договора  отговорно  лице , като  се  посочвят  sида , 
~ 	количеството  и  адреса  за  доставка  на  резервните  части . Обобщената  заявка  се  изготвя  

на  база  заявките  от  упълномощените  от  Възложителя  по  места  лица . Изпълнителят  
осигурява  необходимия  транспорт , като  разходите  за  това  са  включени  в  оферираната  
цена  на  съответната  резервна  част . 

• Доставката  на  резервните  части  се  извършва  до  всички  адреси  от  Приложение  
Ns1. 

• При  всяка  доставка  изпълнителят  трябва  да  предостави  и  съответните  
гаранционни  карти  за  всяка  резервна  част . Предложеният  от  изпълнителя  гаранционен  
срок  за  всяка  резервна  част  започва  да  тече  от  датата  на  нейната  доставка , удостоверена  
чрез  подписване  на  двустранен  приемо -предавателен  протокол  на  всеки  от  посочените  
адреси  от  Приложение  Ns1 между  изпълнителя  и  упълномощено  от  Възложителя  лице . 

- За  всяка  доставка  се  подписва  двустранен  приемо -предавателен  протокол  на  
всеки  от  посочените  адреси  от  Приложение  Ns1 между  изпълнителя  и  упълномощено  от  
Възложителя  лице  (такъв  се  подписва  само  при  наличие  на  гаранционни  карти  за  
всички  доставени  части ). 

• В  края  на  всеки  месец  се  изготвя  и  подписва  обобщен  месечен  двустранен  
приемо -предавателен  протокол  в  ЦУ  на  НОИ  между  длъжностното  лице , определено  от  
Възложителя  за  отговорно  по  изпълнение  на  договора  и  изпълнителя  на  база  на  всички  
приемо -предавателни  протоколи  за  извършени  доставки  по  места  в  рамките  на  месеиа . 
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• Възложителят  има  право , в  рамките  на  гаранционния  срок  да  прави  рекламации  
пред  изпълнителя  за  констатирани  явни  недостатъци  или  появили  се  скрити  
недостатьци , неотговарящи  на  функционалнос rга  съгласно  представената  и  попълнена  
от  изпълнителя  Таблица  за  текническо  съотsетствие , на  вече  доставената  резервна  част , 
като  иска  отстраняването  или  коригирането  им  за  сметка  на  изпълнителя . Срокът  за  
извършване  на  доставка  след  рекламация  следва  да  е  до  5 (пет) работни  дни  от  момента  
на  получаване  на  рекламационното  съобщение . Рекламационното  съобщение  може  да  
бъде  изпратено  по  факс , телефон , електронна  поща , лицензиран  пощенски  оператор . 

II. ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  Ns1 

1.В  техническата  спецификация  резервните  части  са  посочени  в  Таблица  1.1. 

2. Всяка  предложена  и  доставена  от  Изпълнителя  и  придобита  от  Възложителя  
по  тази  обществена  поръчка  резервна  част  трябва  да  е  нова , оригинална  от  
производителя  на  посочената  компютьрна  конфигурация  и  неизползвана  до  датата  на  
доставката . 

.✓ 

 

З . Участниците  в  тази  поръчка  трябва  да  предложат  гаранционен  срок  за  
доставяните  резервни  части  съгласно  раздел  МИНИМАЛЕН  ГАРАНЦИОНЕН  СРОК , 
посочен  в  Таблица  1.2. 

4.Изпълиителят  извършва  доставката  на  резервни  части  до  всички  адреси  от  
Приложение  Ns1. 

5. Доставката  се  извършва  ежемесечно  в  срок  до  10 (десет ) работни  дни  след  
подаване  на  обобщена  заявка  от  определеното  в  договора  отговорно  лице , като  се  
посочват  вида , количеството  и  адреса  за  доставка  на  резервните  части . Обобщената  
заявка  се  изготвя  на  база  заявките  от  упълномощените  от  Възложителя  по  места  лица . 
Изпълнителят  осигурява  необходимия  транспорт . 

б.3а  всяка  доставка  се  подписва  двустранен  приемо -предавателен  протокол  
между  представител  на  ЦУ  или  ТП  на  НОИ  и  изпълнителя . 

7. Травспортните  разходи  по  изпълнението  на  поръчката  са  за  сметка  на  
изпълнителя . 

~ 	 8. Изпълиителят  е  длъжен  да  покрие  риска  от  доказани  евентуални  вреди , 
произтекли  за  Възложителя , от  доставена  некачествена  стока . 

9.При  дефектирал  твърд  диск  (HDD) в  рамките  на  гаранционния  срок , 
подмененият  остава  при  Възложителя . 

10. Стандарти / Сертификати / Маркировкн / Декларации / Директиви : 
• Електромагнитна  съвместимост , техиическа  безопасност  и  включване  в  

електрическата  мрежа  в  Р . България  (БДС ) или  еквивалент ; 
• СЕ  Marking или  еквивanент ; 
• ТСО  за  монитора  или  еквивалент . 

1 1. В  случай , че  дадена  част  не  се  произвежда  и  доставката  не  е  възможна , 
изгrьлнителят  има  право  да  предложи  еквивапентна  резервна  част  от  производителя  на  
съответното  оборудване . За  тази  цел  трябва  да  докаже , че  предлагания  от  него  
еквивалент  е  равностоен  или  по -добър  от  посочения  от  Възложителя . Това  се  описва  в  
предложение  от  изпълнителя  до  Възложителя . Актуалните  драйвери  за  тази  резервна  
част  следва  да  бъдат  предоставени  на  електронен  носител  (CD, DVD). 

12. Не  се  допуска  предлагане  на  рециклирани  компоненти  за  персонални  
компютри . 

i~ 
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13. Прогнозните  количества  на  резервните  части  са  посочени  в  Таблица  1.2. 

14. Таблица  за  техническо  съответствие  по  обособена  позиция  No1: 

Таблица  1.1 

No ПРЕДЛОЖЕН  
ОПИСАНИЕ  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  прЕДЛОЖЕАИЕ  ГАРАНДИОНЕН  

СРОК  

Дънна 	платка ( 	без 	включен 	npoqecop 	): 
FUJITSU SIEMENS (D2584-А 1; version: 526361- 

1  D2584-A 1) ,DDR-2 ,socket LGA775 , базирана  на  
Inte1(R) Q35 Express Chipset Family , c вградени  
аудио  коитролер , видео  коятролер  ,мрежов  
адаптер  

Дънна 	платка ( без 	включен 	процесор 	): 
FUJITSU (D29 12-А  1; version: 526361-D2912- А 1) 

2 ,DDR-3 , socket LGAI156 , базирана  на  Intel(R) 
Q57 Chipset Family , c вградени  аудио  контролер , 
аидео  контролер  ,мрежов  адаптер  

Дънна 	платка ( 	без 	включен 	ироцесор 	): 
MICRO-STAR 	INTERNATIONAL 	CO.,LTD 

3  (D2415; version: 526361-D2415-A21) , DDR-3 , 
socket 	LGA1156 	, 	базирана 	на 	Inte1(R) 	iH55 
Chipset Family , c вградени  аудяо  контролер , 
видео  коитролер  ,мрежов  адаптер  

4 Захравващ  блок : NPS-230ЕВ  В  230W SАТА  

5 Захранващ  блок : DPS-210FB А  300W SATA 

б  Захранващ  блок : DPS-300AB-44A 300W SATA 

7 HDD - 3.5" SATA2 ,мин . 500 Gb ,мин . 7200rpm 

8 RAM па iиет  - DDR-2 800 MHz, 2Gb SDRAM 

9 RAM памет  - DDR-3 1333 MHz, 2Gb SDRAM 

Моннтор  - Пълноцветен , с  диагонал  минимум  
19, 	LED, 	минимален 	(хоризонтален 	и  
вертикален ) ъгъл  на  видимост  (Viewing Angle)- 
1 б0° осигурявани  минималии  яркост  (Brightness) 
250 nits (сд/т2) и  контраст  (Contrast Ratio)- 500:1, 
време  за  отговор  - максимум  6 ms, DVI u VGA 

10 портове , интерфейсен  кабел  за  свързване  към  
VGA порт, (допуска  се  вариант  с  цифров (DV1) 
интерфейсен  кабел  в  комбинация  c DVI to VGA 
адаптер 	), 	входящо 	захранващо 	напрежение , 
куплунг 	и 	захранващ 	кабел 	по 	БДС 	или  
еквивалент , 	валиден 	за 	територията 	на 	Р  
България . Гаранция  за  пълна  функционалност  на  
всички 	пиксели 	от 	матрицата 	на 	монитора  
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независимо 	от 	тяхното 	разположение . 

Неоспоримата 	и 	незабавна  замяна 	на 	всеки  
монитор  при  появата  на  какъвто  и  да  е  дефект  в  
един  пиксел  в  рамките  на  целия  гаранционен  
период . 	Лриемлива  е 	всякаква 	маркетингова  
терминология , която  гарантирано  осигурява  по  
смисъл  и  качество  гореописаното  изискване . 

11 Батерия  за  BIOS - CR2032 3V 

USB 	клавиатура  ,грааирана  c English (US) u 
12 

кврнлица  (БДС ) 

13 
USB оптична  мяшка  с  два  бутона , скрол  н  
минималнн  размери  100/55/25 

J 	Таблица  1.2 

Мнинмален  
Прогнознн  

Резервна  част  гаранцвонея  
количества  

N° срок  

Дъниа  нлатка ( без  включен  процесор  ): FUJITSU 

SIEMENS (D2584-A1; version: 526361-D2584-A1) 
1 ,DDR-2 ,socket LGA775 ,базирана  на  Intei(R) Q35 24 месеца  10 

Express 	Chipset 	Family 	, 	c 	вградени 	аудио  
контролер , видео  контролер  ,мрежов  адаптер  

Дънна  влатка ( без  sключен  процесор  ): FUJITSU 
(D2912-AI; version: 	526361-D2912-A1) ,DDR-3 	, 

2 socket LGA 1156 , базирана  на  intel(R) Q57 Chipset 24 месеца  1 
Family , c вградени  аудно  контролер , видео  
контролер  ,мрежов  адаптер  

Дъяна  платка ( без  включен  процесор  ): MICRO- 

STAR INTERNATIONAL CO.,LTD (D2415; version: 
3  52б3б 1-D2415-А21) , DDR-3 , socket LGA1156 , 

24 месеца  10 
базирана  ua Inte1(R) iH55 Chipset Family,  , с  вградени  
аудио 	ковтролер , 	вядео 	ковтролер 	,мрежов  
адаптер  

4 Захранващ  блок : NPS-2ЗОЕВ  В  230W SATA 24месеца  
40 

5 Захраыващ  блок : DPS-210FB А  300W SATA 24 месеца  20 

6 Захранващ  блок : DPS-300AB-44A 300W SATA 24 месеца  2 

7 HDD - 3.5" SATA2 , мин . 500 Gb ,мин . 7200грт  24 месеца  80 

8 RAM памет  - DDR-2 800 MHz, 2Gb SDRAM 24 месеца  20 

9 RA.M вамет  - DDR-3 1333 MHz, 2Gb SDRAM 24 месеца  40 

~ 
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Моннтор  - Пълноцветен , с  диагонал  минимум  19, 
LED, минимален  (хоризонтanен  и  вертикален ) ъгъл  
на  видимост  (Viewing Angfe)- 1 б0° осигурявани  
минимални  яркост  (Brightness) 250 nits ( сд/т2) и  
контраст  (Contrast Ratio)- 500:1, време  за  отговор  - 
максимум  б  ms, DVI u VGA портове , интерфейсен  
кабел  за  свързване  към  VGA порт, (допуска  се  
вариант 	с 	цифров (DVI) 	интерфейсен 	кабел 	в  
комбинацмя  c DVI to VGA адаптер  ), входящо  

10 
захранващо 	напрежение , 	куплунг 	и  захранващ  

24 месеца  30 кабел 	по 	БДС 	или 	еквивалент , 	валиден 	за  
територията  на  Р  България . Гаранция  за  пълна  
функцион anност  на  всички  пмксели  от  матрицата  на  
монитора  независимо  от  тяхното  разположение . 
Неоспоримата  и  незабавна  замяна  на  всеки  монитор  
при  появата  на  какъвто  и  да  е  дефект  в  един  пиксел  
в  рамките  на  целия  гаранционен  период . Приемлива  
е 	всякаква 	маркетингова 	терминология , 	която  
гарамтирано 	осигурява 	по 	смисъл 	и 	качество  
гореописаното  изискване . 

11 Батерия  за  BIOS - CR2032 3 V 24 месеца  80 

12 USB клавиатура  ,гравирана  c EnglisЬ  (US) u 24 месеца  80 
кярклица  (БДС) 

13 
USB отггична  митка  с  два  бутона , скрол  н  

24 месеца  80 
минималяи  размери  100/55/25 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  Ns2 - ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  

РАБОТНИ  СТАНЦИИ  HEWLETT-PACKARD COMPAQ 6005 PRO SFF 

III. ОПИСАНИЕ  НА  ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКА .ТА  ПО  ОБОСОБЕНА  
ПОЗИЦИЯ  №2 

1. Предметьт  на  настоящата  обществена  поръчка  по  Обособена  позиция  Ns2 

включва  придобиване  и  доставка  на  резервни  части  за  нодмяна  на  дефектирали  такива  
на  работни  станции  Hewlett-Packard Compaq 6005 Pro SFF за  нуждите  на  
Възложителя  - Центрапно  управление  и  териториалните  поделения  на  Националния  
осигуритепен  институт . 

Забележка  1: 17од  работна  станция  (компютърна  конфигурация ) Възложителят  
разбира  съвкупността  от  монитор , компютър , компютърна  мишка , клавиатура  и  
приаежащите  им  интерфейсни  и  захранващи  кабели . 

Забележка  2: Възложителят  приема  да  се  добавя  "ипи  пълният  им  технологичен  
еквивалент " навсякъде  в  техническите  спецификации , където  са  посочени  резервни  
части  от  определен  производител  /модел . 

~ 
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2. Възложителят  запазва  правото  си  да  поръчва  и  придобива  съответната  резервна  
част  при  необходимост , по  представените  в  офертата  цени . 

3. Възложителят  си  запазва  правото  да  не  възложи  доставката  на  всички  посочени  в  
Таблица l.2 към  техническата  спецификация  резервни  части . 

З . Доставките  се  извършват  както  следва : 
• Ежемесечно  в  срок  до  10 (десет) работни  дни  след  подаване  на  обобщена  заявка  

от  определеното  в  договора  отговорно  лице , като  се  посочват  вида , количеството  и  
адреса  за  доставка  на  резервните  части . Обобщената  заявка  се  изготвя  на  база  заявките  
от  упълномощените  от  Възложителя  по  места  лица . Изпълнителят  осигурява  
необходимия  транспорт , като  разходите  за  това  са  включени  в  оферираната  цена  на  
съответната  резервна  част . 

• Доставката  на  резервните  части  се  извършва  до  всички  адреси  от  Приложение  
N41. 

• При  всяка  доставка  изпълнителят  трябва  да  предостави  и  съответните  
гаранционни  карти  за  всяка  резервна  част . Предложеният  от  изпълиителя  rаранционен  
срок  за  всяка  резервна  част  започва  да  тече  от  датата  на  нейната  доставка , удостоверена  
чрез  подписване  на  двустранен  приемо -предавателен  протокол  на  асеки  от  посочените  
адреси  от  Приложение  Ns1 между  изпълнителя  и  упълномощено  от  Възложителя  лице . 

~ 

 

• За  всяка  доставка  се  подписва  двустранен  приемо -предавателен  протокол  на  
всеки  от  посочените  адреси  от  Приложение  Ns1 между  изпълнителя  и  упълномощено  от  
Възложителя  лице  (такъв  се  подписва  само  nри  наличие  на  гаранционни  карти  за  
всички  достааени  части ). 

• В  края  на  всеки  месец  се  изготвя  и  nодписва  обобщен  месечен  двустранен  
приемо -предавателен  протокол  в  ЦУ  на  НОИ  между  длъжностното  лице , определено  от  
Възложителя  за  отговорно  по  изпълнение  на  договора  и  изпълнителя  на  база  на  асички  
приемо -предаватепни  протоколи  за  извършени  доставки  по  места  в  рамките  на  месеца . 

• Възложителят  има  право , в  рамките  на  гаранционния  срок  да  прави  рекламации  
пред  изпълнителя  за  констатирани  явни  недостатьци  или  появили  се  скрити  
недостаrьци , неотговарящи  на  функционалнос rга  съгласно  представената  и  попълнена  
ат  изпълнителя  Таблица  за  техническо  съответствие , на  вече  доставената  резервна  част , 
като  иска  отстраняването  или  коригирането  им  за  сметка  на  изпълнителя . Срокът  за  
извършване  на  доставка  след  рекламация  следва  да  е  до  5 (пет) работни  дни  от  момента  
на  получаване  на  рекламационното  съобщение . Рекламационното  съобщение  може  да  
бъде  изпратено  по  факс , телефон , електронна  поща , лицензиран  пощенски  оператор . 

IV.ТЕХНИЧЕСКИ  ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  Ns2 

1.В  техническата  спецификация  резервните  части  са  посочени  в  Таблица  2.1. 

2. Всяка  предложена  и  доставена  от  изпълнителя  и  придобита  от  Възложителя  по  
тази  обществена  поръчка  резервна  част  трябва  да  е  нова , оригинална  от  производителя  
на  посочената  компютьрна  конфигурация  и  неизползвана  до  датата  на  доставката . 

З . Участниците  в  тази  лоръчка  трябва  да  предложат  гаранционен  срок  за  
доставяните  резервни  части  съгласно  раздел  МИНИМАЛЕН  ГАРАНЦИОНЕН  СРОК , 
посочен  в  Таблица  2.2. 

4. Изпълиителят  извърп rва  доставката  на  резервни  части  до  всички  адреси  от  
Приложение  Ns1. 

5. Доставката  се  извършва  ежемесечно  в  срок  дv 10 (десет ) работни  дни  след  
подаване  на  обобщена  заявка  от  определеното  в  договора  отговорно  лице , като  се  
посочват  вида , количеството  и  адреса  за  доставка  на  резервните  части . Обобщената  
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заявка  се  изготвя  на  база  заявките  от  упълномощените  от  Възложителя  по  места  лица . 
изпълиителят  осигурява  необходимия  транспорт . 

6. За  всяка  доставка  се  подписва  двустранен  приемо -предавателен  протокол  между  
представител  на  ЦУ  или  ТП  на  НОИ  и  изпълнителя . 

7.Транспортните  разходи  по  изпълнението  на  поръчката  са  за  сметка  на  
изпълнителя . 

8.Изпълнителят  е  длъжен  да  покрие  риска  от  доказани  евентуални  вреди , 
произтекли  за  Възложителя , от  доставена  некачествена  стока . 

9. При  дефектирал  твърд  диск  (HDD) в  рамките  на  гаранционния  срок , 
подмененият  остава  у  Възложителя . 

10. Стандарти / Сертификати / Мархировки / Декларации / Директиви : 
• Електромагнитна  съвместимост , техническа  безопасност  и  включване  в  

електрическата  мрежа  в  Р . България  (БДС ) или  еквивалент ; 
- СЕ  Marking или  еквивалент ; 
• ТСО  за  монитора  или  еквивалент . 

11.В  случай , че  дадена  част  не  се  произвежда  и  доставката  не  е  възможна , 
изпълнителят  има  право  да  предложи  еквивалентна  резервна  част  от  производителя  на  
съответното  оборудване . За  тази  цел  трябва  да  докаже , че  предлагания  от  него  
еквивалент  е  равностоен  или  по-добър  от  посочения  от  Възложителя . Това  се  описва  в  
предложение  от  изпълиителя  до  Възложителя . Актуалните  драйаери  за  тази  резервна  
част  следва  да  бъдат  предоставени  на  електронен  носител  (CD, DVD). 

12.Не  се  допуска  преддагане  на  рециклирани  компоненти  за  персонални  
компютри . 

13. Прогнозните  количества  на  резервните  части  са  посочени  в  Таблица  2.2. 

14. Таблица  за  техническо  съответствие  по  обособена  позиция  N22: 

Таблица  2.1 

№  ПРЕДЛОЖЕН  
ОПИСААИЕ  НА  РЕЗЕРВАИ  iLACTИ  прЕДЛОЖЕНИЕ  ГАРАНЩИОНЕН  

СРОК  

Дънна 	илатка 	(без 	включен 	процесор ): 
HEWLETT-PACKARD, Spare Part: 	531966-001, 

1 DDR-3, socket АМЗ , базирана  на  AMD Chipset, c 
вградени 	аудио 	контролер , 	видео 	контролер , 
мрежов  адаптер  

2 CPU - AMD Phenom II Х2 В59 3400МНг  

~ Захраиващ  блок s Spare Part: 508152-001, НР  Part 
N: 503376-001; 240w 

4 HDD - 3.5" SATA2, мин . 500 Gb, мин . 7200rpm 

5 RAM памет  - DDR-3 РСЗ -12800, 4Gb SDRAM 

Монитор  - Лълноцветен , с  диагонал  минимум  
6  19, LED, минимален  (хоризонтален  и  вертикален ) 

ъгъл 	на 	видимост 	(Viewing 	Ang1e)- 	1600  
7 
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осигурявани  минимални  яркост  (Brightness) 250 
nits (сд/т2) и  контраст  (Contrast Ratio)- 500:1, 
време  за  отговор  - максимум  б  ms, DVI u VGA 
портове , интерфейсен  кабел  за  свързване  към  
VGA порт, (допуска  се  вариант  с  цифров (DV1) 
интерфейсен  кабел  в  комбинация  c DVI to VGA 
адаптер 	), 	входящо 	закранващо 	напрежение , 
куплунг 	и 	захранващ 	кабел 	по 	БДС 	или  
еквивалент , вanиден  за  територията  на  Р  Бъл rария . 
Гаранция  за  пълна  функционалност  на  всички  
пиксели  от  матрицата  на  монитора  независимо  от  
тяхното  разположение . Неоспоримата  и  незабавна  
замяна  на  всеки  монитор  при  появата  на  какъвто  и  
да  е  дефект  в  един  пиксел  в  рамките  на  целия  
гаранционен 	период . 	Приемлива 	е 	всякаква  
маркетингова  терминология , която  гарантирано  
осигурява  по  смисъл  и  каиество  гореописаното  
изискване . 

~ USB клавнатура , гравнрана  c EnglisЬ  (US) u 
кирнлиііа  (БДС ) 

8  USB оnтнчна  мяшка  с  два  бутона , скрол  н  
мннвмалнн  размери  100/55/25 

9  Преходннк  - DVI (female) to Display port ( та lе), 
НР  Prod. number: 481409-002 

Таблица  2.2 

]Уо  Мниимален  
Резервка  част  гараяqионен  Прогнозин  

срок  колнчества  

Дънна 	платка 	(без 	включен 	npoqecop): 
HEWLETT-PACKARD, 	Spare 	Part: 	531966-001, 

1 DDR-3, socket АМЗ , базирана  на  AMD Chipset, c 10 
вградени  аудио  контролер , видео  контролер , мрежов  24месеца  
адаптер  

2 CPU - AMD Phenom 11 Х2 В59 3400МНг  10 
24месеца  

3  Захранващ  блок : Spare Part: 508152-001, HP Part N: 
503376-001; 240W 24месеца  

20 

4 HDD - 3•5" SATA2, мин . 500 Gb, мин . 7200rpm 20 
24месеца  

5 RAM памет  - DDR-3 РСЗ -12800, 4Gb SDRAM 10 
24месеца  
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Монитор  - Пълноцветен , с  диагонал  минимум  19, 
LED, минимален  (хоризонтален  и  вертикanен) ъгъл  
на  видимост  (Viewing Ang1e)- 	1600  осигурявани  
минимални  яркост  (Brightness) 250 nits ( сд/т2) и  
контраст  (Contrast Ratio}- 500:1, време  за  отговор  - 
максимум  Ь  ms, DV1 u VGA портове , интерфейсен  
кабел  за  свързване  към  VGA порт, (допуска  се  
вариант 	с 	цифров(DVI) 	интерфейсен 	кабел 	в  
комбинация  c DVI to VGA адаптер  ), входящо  

6  захранващо  напрежение , куплунг  и  захранващ  кабел  5  
по  БДС  или  еквивалент , валиден  за  територията  на  Р  
Бъл rария . Гаранция  за  пълна  функцион anност  на  
асички 	пиксели 	от 	матрицата 	на 	монитора  
независимо  от  тякното  разположение . Неоспоримата  
и  незабавна  замяна  на  всеки  монитор  при  появата  на  24месеца  
какьвто  и  да  е  дефект  в  един  пиксел  в  рамките  на  
целия  таранционен  период . Приемлива  е  всякаква  
маркетингова 	терминология , 	която 	гарантирано  
осигурява  по  смисъл  и  качество  гореописаното  
изискване . 

~ USB 	клавнатура , гравирана  c Engliah (US) u 20  
кнрилида  (БДС ) 24месеца  

8  USB онтнчна  минiка  с  два  бутона , скрол  ы  
20 

мннималыв  размеря  100/55/25 24месеца  

4  Преходник  - DVI (female) to Display port (male), HP 5  
Prod. number: 481409-002 24месеца  

~ 
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ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

ЗА  УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  
ОБЩЕСТSЕНА  ПОРЪЧКА , 

С  ПРЕДМЕТ : 

"ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  РАБОТНИ  
СТАНЦИИ  ЗА  ЦУ  И  ТП  НА  НОИ  ПО  ОБОСОБЕНИ  

ѕ-, 

	
ПОЗИЦИИ " 

ОБОСОБЕНА  ПОЗИцИЯ  №1: 
"ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  РАБОТНИ  

СТАНЦИИ  FUMTSU-SIEMENS ESPRIMO Р5925 , Р2760 
И  Р9900" 

ОТ  
КОНТРАКС  АД  

цг  г <~iu ,  
g+, а  ззгы  

Контракс  АД  
Софип  1118, ул . 7нигяеа  13, телефон : (02) 9609777, факе : (02) 9609797, 

s-maU: salesQkontrax.bg, www.kontrax.bg  
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СЪДЪРЖАНИЕ  
НА  ТЕХНИЧЕСКОТО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

1.Пълномощно  на  лицето  подписanо  офертата  (в  оригинал ). 

2.Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  техническите  
специфнкацни  и  изисквания  на  Възпожитепя  - свободен  текст  (в  оригинал ). 

З . Декларация  относно  срока  за  изпълнеине  на  поръчката  - свободен  текст  (в  
оригинал ). 

4. Оторизационно  писмо  (или  друг  документ , доказващ  актуална  оторизация ) от  
производнтеля  на  посочената  компютьрна  конфиrурация  за  правото  на  участника  да  

.i 	предпага  съответните  резервни  части  на  територията  на  Републгика  Българня  - заверено  от  
Участника  копие . 

5. Декларация  относно  предлаганите  резервни  части  - свободен  текст  (в  ориrинап ). 

б . Декларадия  за  съгласие  с  клаузите  на  приложения  проект  на  договор  - по  образед  
№  3 (в  оригинал ). 

7. Декларация  относно  срока  на  вanидност  на  офертата  - по - образец  Ns 4 (в  
оригннал ). 

Дата :04.08.201б  г. 	 С  УВА?КЕНИЕ . 	 ., --- ........ 
~ Батиева  

_яс) 

~ 	 ј
) Gh. 

n 

Коитракс  АД  ~J ?/ 
Сwрия  1113, ул. Тинiяы  13, толвфон : (о2) 9609777, факс : (02) 9609797, 

ыы i1: salos~kontrax.bg, иrvvw.kontгax.bg  
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Пълномощно  на  лицето  подписало  офертата  (в  оригимал ). 

..~ 

Контракс  АД  
София  1113, ул . Таитява  13, тQлвфом : (02) 9609777, факс : (02) 9609797, 

e-mai1: sales~kontrax.bg, www.kontrax.bg  
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ИЗРНЧНО  ПЪЛНОМОЩНО  

-Долуподписаният  йо  дан  ~~ ~~/%~ ~ в, с  лична  карта  : ~~; %! ~~~, издадена  
на  ihoт  МВР  -  ЕГН : ( Т  ~~~/~ с  постоянен  адрес : гр . София , 
ул .,,Люлински  път" Ns 9, в  качест igото  ми  на  Изпълннтелен  Директор  и  овластено  лице  по  
смисъла  на  чл. 235, ал . 2 от  ТЗ  на  КОНТРАКС  АД , със  се  алище  и  ад  на  управление : 
град  София , 1113, ж.к . Изток , ул . „Тинтява" Ns 13, тел . ( ~/,~f~ ~%~ , ЕИК  по  
БУЛСТАТ : 175415627 	 ~ 

	

/ 	 упълномощАвАм  

~ 	ЕJIИЗАБЕТ ~ 	 /  
В  качеството  й ~ 	 ~~~ ' в  Контракс  АД , с  лична  
на  1 	 от  МВ 	, ЕГН  

Със  следннте  права : 

• Да  представлява  КОНТРАКС  АД  при  участие  в  процедури  за  възлагане  на  обществени  
поръчки ; 

• Да  подписва  заверката  „вярно  с  оригинала" върху  всички  изискани  от  Възложителя  
копия  на  документи ; 

• Да  подписва  от  името  на  дружеството  цялата  документацня  по  тьргове , конкурси  и  
обществени  поръчки , включително , но  не  само  офертата , техническото  и  ценово  
предложение , всички  декларации  от  името  на  дружесrвото , както  и  всички  други  
документи  свързани  с  подготовката  на  тръжната  документация ; 

• Да  представлява  дружеството  пред  държавни  и  частни  оргавизации  и  институции  при  
отваряне  на  оферти , включително  и  иенови  предложения . 

23.06.201 6 год . 	 Упълномощите  

__ьлпя ivл~,.-. ,=-г - 	_ 

Софяя 1113, уд. тяяrява  13, тт  :(02) 960977, 	.,2) 9609797, 
o-mаil: saks@kontrax.bg, www.kontrax.bg  
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Предложение  за  изпълнение  на  поръчката  в  съответствие  с  
техмическите  спецификации  и  изисквания  на  Възложителя  - 
свободен  текст  (в  оригинал ). 

.~ 

Коитракс  АД 

	 ~.~ 
~й  

соФмй  1tti, ул. тwт,ва  tз, телефон : (ог  9609777, факс : (02) 9609797, 
e-mai1: aaler.~kontrax.bg, игww.kontrax.bg  
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до  
УпРлвитЕля  нА  
НАЦИОНАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  ИНСТИТУТ  
бул . Александър  Стамболнйксн  Лf: 62-64 

IIредложение  за  езиълневие  на  поръчката  в  съответrгвне  с  теанНческите  
спедификацнн  н  нзисквання  на  Възложнтеля  

за  участие  в  открета  процедура  за  възлагане  на  обществеяа  норъчка  с  предмет : 
„Досгавка  на  резервнн  чаrrи  за  рвботнн  ставцеи  за  ДУ  и  TII на  НОи  по  обособене  

нО3ицНН  " 

ЗА  
Обоеобена  лозецня  Ns1: "ДОсrавка  на  резервин  частн  за  работни  rганции  Fuј itsu- 

ѕ.—д 
	 Siemens Esptimo Р5925 , Р2760 н  Р9900" 

От  КОНТРАКС  АД , град  София , 1113, ж .к . Изтак , ул. „Тинтsп;а." №  13, 
ЕИК  175415627 
(пьино  наимtноеамее  на 	 и  нравиаорганиэа l/ионнама  му  форма , адрtе  на  уnраы vвние . ЕНК  по  9окона  эа  Тъ,ргоескw 
рггистър/ВУАСТ.47) 

чрез  Елизабета 	
~~~~ 

град  София ,1113, ж.к. Язток , 
ул . „Тивтява " К. 13, , 
(собствено , бащино  и  фамияно  име  на  представляваи sия  участнеека , адрес  sa кореспонденция , адрес  на  едектронна  пои{а) 

УВАЖАЕМИ  гОСПодин  УПРАВИТЕЛ , 

Съгласно  публикувано  в  електронната  страннца  на  Агенцня  по  общественн  поръчкн  
обявление  на  Националеи  осигуркrелен  институт , с  което  се  оповестява  откриванетro на  
продедура  за  възлагане  иа  обществена  поръчка  с  предмет : „Доставка  на  резервне  чаrгн  за  
работНн  ставдяи  за  ЦУ  u TH na НОи  по  обособенн  позицни  " за  Обособева  позедия  JY'!i: 
"Доrгавка  на  резервни  чаrrи  за  работнн  станцни  Fujitsu-Siemens Esprimo Р5925 , Р2760 
я  Р9900" н  елед  като  се  запознах  с  условията  за  участяе , съrласно  одобренаrа  документацня , 
приемам  да  изпълня  обществената  поръчтса , съгласно  изнскванията  на  Възложителя  и  
предостав sдк  иа  вниманието  Вн , следното  предложенне  за  изпъльение : 

• Доетавките  ще  се  извършват  както  еледва  ежемесечно  в  срок  до  10 (десет) работии  дни  елед  
подаване  на  обобщена  заявка  от  определеното  в  договора  отговорио  лнце , в  която  се  посочват  
вида , каличеството  и  адреса  за  доставка  на  реsервикrе  части . Обобщената  заявка  се  изготвя  на  
база  заявките  от  упълномощените  от  Възложителя  по  места  лица . Контракс  АД  ще  осигури  

необходимия  lpatкnopr, като  разходите  за  това  са  включеки  в  оферираната  цена  на  съответната  
резервна  чает . 

• Доставката  на  резервните  части  ще  се  извърwва  до  всички  адреси  от  Приложение  Ns1 от  
Техническото  заданне  на  Възложителя . 

• При  всяка  досгавка  ще  предосгавим  и  съответните  rлранционни  карти  за  всяка  резервна  част . 

Лредложеният  от  Контракс  АД  гаранционен  срок  за  всяка  резервна  част  започва  да  тече  от  
датата  на  иейната  доетавка , удостоверена  чрез  подписване  на  двустранеи  приемо -предавателеС~ 

К *ps ом  кс  Afl 

София  1113, Уа. Тинліва  13, Т•мФои : IO218609777. Фsкс : (02) 800978~ , 
е-тяi1: salea~koпbaк.4y, wMгw.kontrax.bg  
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протокол  на  всеки  от  посочените  адреси  от  Приложение  Ns 1 от  Техническото  задание  на  
Възложителя  мениіу  Контракс  A,iX и  упълномощено  от  Възложителя  лице . 
• За  всяка  доставка  ще  се  подписва  двустранен  приемо -предавателен  протокол  на  всеки  от  
посочените  адреси  от  Приложение  ЛW_1 между  Контракс  АД  и  упълномощено  от  Възложителя  
лице  (такъв  се  подписва  само  при  наличие  на  гаранционни  карти  за  всички  досгавени  части ). 
• В  края  на  всеки  месец  ще  се  изготвя  и  подписва  обобщен  месечен  двусгракен  приемо - 

предавателен  протокол  в  ЦУ  на  НОИ  между  дЛъжностното  лице , определено  от  Възложителя  за  
отroворно  по  изпълнение  на  договора  и  Контракс  АД  на  база  на  вскчки  приемo-предавагелни  
протоколи  за  извършени  доставки  по  места  в  рамките  на  месеца . 

• Срокът  за  извършване  на  доставка  след  рекламация  следва  да  е  до  5 (псг) работни  дни  от  
момента  на  получаваке  на  рекламационното  съобщение . Рекламационното  сьобщение  може  да  
бъде  изпратено  по  факс , телефон , електронна  поща , лицензиран  пощенски  оператор . 
• Всяка  предложенв  резервна  чает  е  нова , оригинална  от  производителя  на  посочената  

..~ 
	 компкпърна  конфигурация  и  нензползвана  до  датата  на  досrавката . 

• Контракс  АД  не  е  предложил  в  настоящата  оферта  рециклирани  компоненти  за  персонални  
компкrгри . 

• Контракс  АД  ше  извърши  доставката  на  резервни  чаети  до  всички  адреси  от  Приложение  TW_1. 

• Контракс  АД  ще  покрие  риска  от  доказани  евентуanни  вреди , произтекли  за  Възпожителя , от  
доставена  некачествена  стока . 
• При  дефектирал  твърд  диск  (HDD) в  рамките  на  гаранционния  срок, подмененият  ще  остане  
при  Възложнтеля .. 
• Предложените  резервни  части  отговарят  на  следните  Стандарти / Сертфикати / Маркировки / 
Декларации / Директиви : 

• Електромагнитна  съвместимост , техническа  безопасност  и  включване  в  
електрическата  мрежа  в  Р . Бълrлрия  (БДС ) или  еквивапент ; 

• СЕ  Marking unu еквивалент ; 
• ТСО  за  монитора  или  еквивалент . 

•✓ 	В  случай , че  дадена  част  не  се  произвежда  и  доставката  не  е  възможяа , Контракс  АД  си  
запазва  правото , дадено  му  от  Възложителя , да  предложи  еквивалентна  резервна  част  от  
производителя  на  съответното  оборудване . За  тази  цел  ще  представяме  доказателства  че  
предлагания  от  Контракс  еквивапент  е  равностоея  илн  по-добър  от  посочения  от  
Възложителя . Това  ще  бъде  описано  в  предложение  от  Контракс  АД  до  Възложителя . 
Актуалните  драйвери  за  тази  резервна  част  ще  бъдат  предоставени  на  електронен  носител  
(CD, DVD). 

Приложение  1. ТАБЛИЦА  1.1. ЗА  ТЕХНИЧЕСКО  r тRFTCTBИE ПО  
ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  Ns1 

Д  ата :03.08.2016 г. 	 . 	
' 
~ I _ 	 %  

~ 

Комтракс  АД  
СоФия  1113, ул . Тимгяsа  13, тмирои : (02) 8008777, фасС : (02) 9609797, 

е-гоаil: sales~konVax.4g, www.kontrax.bg  
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Прнложеине  1. 
ТАБЛ IЕiЦА  1.1. ЗА  ТЕХНИЧЕСКО  СЪОТВЕТСТВИЕ  ПО  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  
31 

пrЕдGпохсЕн  
Ns ОIIиС 	НА  РЕЗЕРВНН  ЧАСТи  А  НИЕ  IIРЕДЛОЖЕН I~Е  ГАРАЯ IIHЮНЕН  

скок  
Дъвна 	платка 	(без 	включен  

Дъина  платка ( без  включен  процесор ): процесор): 	FUJITSU 	SIEMENS 
FUЛTSU SIEMENS (D2584-A1; version: (D2584-A1; version: 	526361-D2584- 
52636I -D2584-A 1), DDR-2, socket LGA775 А  1), 	DDR 2, 	socket 	LGA775 	, 

1  , баsирана  на  Intei(R) Q35 Express Chipset базирана  на  Inte!(R) Q35 	Express 
24 месеца  

Family, c вградени  аудво  ковтролер , Chipset Family, c вграцени  аудио  
ввдео  контролер , мрежов  ад (аптер  контролер , 	ввдео 	коитролер , 

іирежов  адапте  

Дъвва  платка ( без  включев  проqесор): 
Дъива 	платка 	(без 	включев  

FUJITSU 	{D2912-А 1; 	version: 	S2б3б 1- процесор ): 	FUJITSU 	(D2912-А 1;  

D2912-A1), 	DDR-3, 	socket 	LGA1156, veгsion: 526361-D2912-A1), DDR-3, 
2 баsирана  на  Inte1(R) Q57 Chipset Family, с  socket LGA1156, базирана  на  Inte1(R) 24 месеца  

Q57 Chipset Family, c вградени  аудво  вградени 	аудно 	контролер , 	видео  ковтролер , 	видео 	контролер , контролер , мрежов  адантер  мрежов  адаате  

Дънва  платка  (без  включен  нродесор ): 
Дънва 	платка 	(без 	включев  

MICRO-STAR 	INTERNATIONAL 	CO. 
npouecop): 	MICRO-STAR 

LTD (D2415; version: S263b1-D2415-А21), INTERNATIONAL СО . LTD (D2415; 

3 DDR-3, 	socket 	LGA1156, базирана  на  version: S2b361-D2415-A21), DDR-3, 24 месеца   
1nte1(R) iH55 Chipset Family, с  вграцени  socket LGA1156, базирана  на  Inte1(R) 

iH55 	Chipset 	Family, 	с 	вградени  аудно 	контролер , 	вядео 	контролер , аудио  ковтролер , видео  контролер , 
мрежов  адаптеg мрежов  адапте  
Захранващ  блок : NPS-230ЕВ  В  230W Захранващ  блок: NPS-230ЕВ  В  

24 месеца  
4  SATA 230W SATA 

Захранващ  блок : DPS-210FB А  300W Захранващ  блок : 	DPS-210FB А  24 месеца  
5  SATA 300W SATA 

Захравващ  блок : DPS-300AB-44A 300W Захранващ  блок : DPS-300AB-44A 24 месеца  
6  SATA 300W SATA 

~ HDD - 3.5" SATA2 ,мин . 500 Gb ,мин . HDD - 3.5" SATA2 ,мин . 500 Gb 24 месеца  
7200rpm ,мин . 7200грт  

8 
RAM намет  - DDR-2 800 MHZ, 	2Gb RAM ламет  - DDR-2 800 MHz, 2Gb 24 месеца   
SDRAM SDRAM 

9  RAM памет  - DDR-3 1333 MHz, 	2Gb RAM памет  - DDR-3 1333 MHZ, 2G6 24 месеца  
SDRAM 5DRAM 

КоМтракс  АА  
София  1113, уЛ . Тинтs®813, толофон : (02) 9609777, факе : (02) 9809797, 

с-эпаil: salea@kontrax.bg , www.kontrau.bg  
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TW_ UIIHCAIFIHE НА  PE3EPSHH ЧАСТи  III~ЕДЛОЖЕН IIЕ  гАРлиционЕн  

. СРОК  
Моввтор 	- 	Пълноцsетен , 	с 	диаrонал  
минимум  19, LED, минимапен  (хоризонтален  
и  вертикanон) ъгъл  на  видимост  (Viewing Fujitsu 	Display 	Е19-6, Ang1e)- l60 	осигурявани  миним anни  яркост  Пьлиоцветен , 	с 	диагонал 	19, 	LED, 
(BrightпeSS) 	250 	nitS 	(сд/т2) 	и 	контраст  (хорвзон rален 	и 	всgтикален ) 	ъгьл 	на  
(Contтast Ratio)- 500:1, време  за  отrовор  - видимост  (Viewing Angie)- 170° оснгурявани  
максимум 	6 	ms, 	DV1 	u 	VGA 	лортове , яркосг 	(BrighLness) 	250 	nits 	(сд/т2) 	и  
нитерфейсен  кабел  за  свързване  към  VGA контраст  (Contrast Ratio)- 1000:1, време  за  
порт, (допуска  се  вариант  с  цифров (DVI) отговор  - 5 ms, DV1 u VGA портове , 
интерфейсен  кабел  в  комбинация  c DV1 to иіперфейсен  кабел  за  свързване  към  VGA 

VGA 	адалтер 	), 	входящо 	захранващо  порт  или  c DVl 	интерфейсен 	кабел 	в  

10 напрежение , куплунг  и  захранващ  кабел  по  комбинацхя  c DV1 io VGA адаптер ), входящо  24 месеца  
БДС  или  еквивапент , валиден  за  територията  закранващо 	напреженне , 	куnлунr 	и  
на 	Р 	Бъл 	ия . 	Га  анцмя 	за 	лълна  ~Р 	Р  

захранва ,и 	каГкл 	по 	БДС 	валмден 	за  
територията  на  Р  България . Гаранцня  за  

функционалност 	на 	всички 	пиксели 	от  пьлна  функцхоналяосг  на  всички  пикссли  от  
матрица 'та  на  монитора  независимо  от  тяхното  матрицата 	на  - монитора 	незавхсимо 	от  
разположение . 	Неоспорнмаrа 	и 	незабавна  тяхното 	разположение . 	Неоспорхмата 	н  
замяна  на  всеки  монитор  при  появата  на  незабавна  замяна  на  всекн  моакгор  при  
какьато  и  да  е  дефект  s един  пиксел  в  рамките  пояаата  на  какъвто  н  да  е  дефект  в  един  
на  целия  гаранцнонен  период . Прнемлива  е  пхксел  в  рамките  на  целия  гаранцхонен  
всякаква  маркетингова  терминология , която  период . 

гарантирано  осиryрява  по  смнсъл  и  качество  
гореописаното  изискване . 

11 Батерня  sa BIOS - CR2032 3V Батерия  за  BIOS - CR2032 3V 24 месеца  
USB 	клавватура , гравврана  c English U5B клавиатура , гравирана  с  English 12 
(US) u квралвца  (БДС) (US) u кирилица  (БДС) 

24 месеца  

USB оптична  мишка  с  два  бутона , 
USB овтвчва  мвшка  с  два  бутоsа, скроп  

13 в  миивмалвв  размерв  100155125 
скрол 	и 	минимanни 	размери  24 месеца   
100/55/25 

— Дата :03.08.2016 г. 

21b~ 

Коктракс  Ад  
софия  1113, ул . Тинтява  13, reлефои : (02) 9609777 , факе :lогl 9609797, 

е-та11_ sales~koMrax.bg, www.kontrax.bg  



~ 

У~< ~ 

I ІА  
■ ~ У  1/\ 

~ 
О 	~ 
1 г~~~s~~ M 
~~ МПи  

RN[С7000Р 1 	 001 

Декларация  относно  срока  за  изпълнение  ма  поръчката  - свободен  
текст  (в  оригинал ). 

~ 

Коитракс  АД  
Софии  1113, ул . Тинrnеа  13, твМфо.і  (02) 960977?, факс : (02) 9609797, 

миН : salвsekonheк-b9, www.kontrax.bg  
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ДЕКЛА .РАДИЯ  
относно  срока  за  изпълненне  на  поръчката  
~ 

Поддисаната  Елизабетс , ~г  ~%~~~ тпева , 
в  качеството  си  на  Упълномощен  представител , 
на  „КОНТРАКС " АД , 
във  връзка  с  участнето  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет : 
„Доrтавка  на  резервни  чаrги  за  работнн  станqнн  за  ЦУ  н  ТП  на  НОИ  по  обособенн  
позицни  " 
за  Обособена  позицив  Ns1: "Доставкя  на  резервнн  чаrгн  за  работни  станцни  Fujitsu- 
Siemeas Esprimo Р5925 , Р2760 и  Р9900" 

ДЕКЛАРИРАМ : 

Срокът  за  изпъ .тшение  на  порътпсата  е  12 (дванадесет ) месеца , с*штано  от  датата  на  
сктпочване  на  договор  или  до  достигане  на  прогнозна  стойност  на  поръчката  по  
обособена  позиция  Ns1. 

Дата : 03.08.2016 г. 	
✓
~~l~ ДЕКЛАРАТОР : 	, ~ 

Елизабр ~ 
-. . iис/ 

.~ 

~ 

Контрякс  АД  
соФил  1113, ул . тинrли  t з. тглефон : (02) 9609777, фncr. (uz) 9609797 

.-matI::s1..~lсовtrакьд , www.кonaaк.tg  
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Оторизационно  писмо  от  производителя  на  посочената  компютьрна  
конфигурация  за  правото  ма  участника  да  предnага  съответните  
резервни  части  на  територията  на  Република  България  — заверено  
от  Участника  копие . 

~ 

Контракс  АД  
софиw 1113, ул . тиатлеа  13, телеФон : (02) 9609777, фв ~с: (02) 9609797, 

е•mai1: ыlosвkorKrsx.бg, www.kontrax.bg  
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а  Fu) ►nu 
ПИСМО  ЗА  УПЪЛНОМОЩАВАНЕ  ОТ  ПРОИЗВОДИТЕЛ  

Дата : 	27 Юли  2й16 г. 

До : 	 Национапен  Оси ryрителвн  Инстиryт  - ЦУ, гр . София  

Относно : 	ОfiЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА , ОТКРИТА  ПО  РЕДА  МА  ЧЛ .18, АЛ .1, Т.12 ОТ  30П  С  ПРЕДМЕТ : 
'ДОСТАВКА  НА  РЕ3ЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  РАБОТНИ  СТАНЦИИ  ЗА  ЦУ  И  ТП  НА  НОИ  ПО  
064СОбЕНИ  ПОЗИЦИИ " 

~ 
~ Уважаеми  Госгада , 

Fuplsu Technalogy Soluaons e установен  н  уважаван  гроиаводитёл  на  компютьрни  ампеми , сьрвърн , устройсгва  за  
сьхранение  на  данни , софтуер , инфраструктурини  npoдrirn+, УспУги  u др• (►ящнчани  "Продуктиге ). 
Търговско  предс rавителство  "ФудМв+цу  Текналъджи  Солюшънс  ОоД", София , бизнес  центьр  "Европа ', бул . Искьрисо  
шосе  7, арада  7, партер  (ryк  Fujitsu`) е  официапно  предсrавиrелство  аа  територията  на  Република  България  на  
Fuplsu Technology Solutions GeSmbH, Авсгрия , изцяло  ообСтвеност  на  Fujitsu Technology Solutioпs (Holding) B.V. - 
дружество  с  комnания  майка  Fujitsu Limited, Rпония . 

Fujitsu потвьрждава , че  към  датата  на  насгоящото  nисмо , "Контракс " АД  (тук  "Партньор ") е  Корпоративен  Партньор  
(нвй-високо  нмво  на  сертнфмкауня  Select Expert съrласно  партиьорската  nрограма  ua Fujifsu Technology Solutions) u 
Оторизиран  сервиз  на  Fujitsu Technology Solu3i вons, сыласно  двустранно  лодписани  даговори  и  има  права  да  
иsвьршва  следнато : 

1.0 Препродаеа  продуктите  иfили  успупите  на  Fujitsu Techndogy Solutions a българия  до  крайниrе  лотребители  в  
рамките  на  тази  територия : 

2.0 Иэльлнява  задъnжеиията  по  асигуряване  ма  сервизно  и  гараищионио  обспужване  на  проиqуктите  и/или  услуппте  
ua Fujitsu Technology Solutions в  българия  до  крайните  потребители  в  рамките  на  тази  територия . 

Fujьlsu е  наясно , че  Партньоры  трябва  да  представи  на  Нациоиапеи  Qсигурителем  Инстиryт  оферта  за  Продукти  и  
`-' 	 услуги , проиэведени  от  Fu 	Тедт  jNsu 	oiogy Sotu6ons u след  това  да  догоеори  и  подпише  догоеор , регламемтиращ  

условията  на  достаека  по  процедура  за : ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЭА  РА60ТНИ  СТАНЦИИ  3А  ЦУ  И  ТП  iiA 
НОИ  ПО  О60СО6ЕНИ  ПОЗИЦИИ ' 

В  рамките  на  гореспоиенатата  процедура  и  вероятен  поспедващ  договор  Партьорът  действа  от  собствено  име . 
Партньорът  не  е  нито  агент , нито  представител  ua Fujilsu Techndogy Solutions. 

i 
Представ nяващ  і  ~ 1 

/л 
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Декларация  относно  nредлаганите  реаервми  части  - свободен  текст  
(в  оригинал ). 

~ 

, 

~~ 

~ , 

~ 
Комтракс  Ад 	 ~#, г  

Софмя  1713, Ул . Тм+rnва  13, Тепафои : (02)9609777. Фвкс : (02j 9609797, 	 vV 
е-тяЧ : sales~korqrax.bg, wwиьkontrsxbg 
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ДЕКЛАРАЦИЯ  
Сhгносно  нредлагаиите  резервни  частн  

Подписаната  Елизаб  -.ева , 
в  качеството  си  на  Упълномощен  представител , 
на  „КОНТРАКС " АД , 
във  връзка  с  участието  в  процедура  за  възлаrане  на  обществена  поръчка  с  предмет : 
Доставка  на  резервии  части  за  работни  станцни  за  УХУ  и  ТП  на  НОИ  по  обособени  
позяцня  " 
за  Обособеяа  позицнн  Nsi: "Доставка  на  резервни  чаrгя  за  работни  станцни  Fujitsu- 
Siemens Esprimo Р5925 , Р2760 и  Р9900" 

ДЕКЛАРИРАМ , ЧЕ : 

Предлаганите  резервни  части  са  нови , оригинапни  от  производитепя  на  сьответната  
техника , посочена  в  документацията , и  че  при  изпълиението  иа  поръчката  доставките  ще  
се  извърпват  в  съответствие  с  изискванията  за  участие  в  настоя rдата  процедура . 

Дата : 03.08.2016 г.  
ДЕКЛАРАТОР : 	

/~ 

~/,  /1 :~ /( 
ЕлнзаF~ 	G/`( 

Контракс  АД  
София  1113, уп . Тиитява  13, тепефон : (02) 9609777. факс : (02) 9609797, 

e-mal1: ssles~konlrsx.bg. www.kontrax.bg  
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Декларация  sa съгласие  с  клаузите  на  приложения  nроект  на  
договор  - по  образец  N 3(в  оригинал ). 

.~ 

Контракс  АД  
София  1113, ул . Тинrява  13, телеФон : (02) 9609777, факс : (02) 9609797, 

e-n1aI1: sales~kontrax.bg, www.kontrax.bg  
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Образец N_~3 

ДЕКЛАРАЦИЯ ' 
за  съгласне  с  клаузите  На  првлонсения  npoexr на  догоаор  

i 

	

Долуподписаната  Елизабс 	4, и~~ ) ~ева , с  лична  к ,/J ~%// ~ 	издадена  на  
от  Мј 	~ 4 D i,c~' U 	 в  качеството  ми  на  Упълномощен  

представител  
(посоцете  алъжността) 
Иа  КОИТРАКС  АД , вписано  в  тьрговския  регисзър  на  Агенциата  
(посочете  наименованието  научастиика) 
по  вписваиията  под  ецинен  индентнфикационен  код  Ns 17541 Sб27, 
със  сепали ~ е  и  апьес  н~j  управление : град  София , 1113, ж .к . Изток , ул . „Тиитява" N~ 13, 

.J тел : ~~ -~~ // ~~ участник  в  процедура  за  възлаrане  на  обществена  
поръчка  с  предмет : "Доставка  на  резервни  части  за  работки  станции  за  .iЦУ  и .ТП  на  
НОИ  по  обособени  позиции '; по  обособена  позиция  .N_в  1, 

ДЕКЛАРИРАМ , че : 

Приемам  условиягта  в  проекта  на  договор , нераздепна  часг  от  документацията  за  
участие  в  процедурата  за  възпагане  на  обществена  поръчка  с  предмет : 
`Доставка  на  резервни  части  за  работни  станиии  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ  по  обособени  
позиции '; по  обособена  позиция  . 1 

~ 
03.08.2016r. 
(дата  на  подписване ) 

-- 	~ _ 

ДЕКЛАРАТ U ............   ........... 

*  
Деюзарацияіно  се  nопълва  от  предстааяяеа rцияучастника  порегистрацця  или  олt упьлнамои {енолице  

Комтракс  дд  
Софьw 1113, ул . Тинтява  З. телефои : (02) 9609777, факе : (02) 9609797, 

е-таИ : 8а1еа@konйsкbg. www.kontrax.bg  
1iN4  ~'LC. 
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Декларация  относно  срока  на  вапидност  на  офертата  - по  образец  N~ 

4 (в  оригинал ). 

~ 

Контракс  АД  
софнл  1113, ул . тин,яы  13, т.л.фои : (02) 9609777, факr. (02) 9609797, 

@-mдII: Еа1@S~KORfГiц.Il0, WWW.kW1tfa7Gbg 
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Образец  .Л~4 
ДЕКЛАРАЦИЯ =  

относно  срока  на  валндеосг  на  офертата  

~ 

-

долуподпис 	 чн  ата  Елизабет  ' 	, jJ~, пева , с  лиа 	, / ~`~ 	издадена  на  
~  ,~~j/% от  МВР  т 	(  сЕГ1 i~,~ ~~~,~ ) в  качеството  ми  на  Упълномошен  

представител 	 - 
(посочете  длъжността) 
На  К4НТРАКС  А,Д, вписано  в  тьрговския  регистьр  на  Агенцията  
(посочете  маименованието  научастника) 
по  вписванията  под  единен  индентификационен  код  Ns 175415627, 
със  сеп  ще 	ре  а  управление : град  София , 1113, ж .к . Изток , ул . „Тинтsп3а" Ns 13, 
тел : ~~ ~ 

ад
~~ 	 участник  в  процедура  за  възлагане  на  обществена  

— поръчтса  с  предмет : Доставка  на  резервни  части  sa работни  станции  за  ,IЦУ  и  ТП  ка  
HOHno обособени  позиции '; по  обособена  позиция  JYQ 1; 

ДЕКЛАРИРАМ , че : 

Заявявам , че  подацената  от  нас  оферта  е  валидна  за  периода  от  3 (три) месеца  
(посочват  се  броя  на  месеците  на  ваяидност  еьобраsеми  с  угловцята  на  процедурата , но  не  по-маяко  от  3 
(три) месеча ) включително  от  крайния  срок  за  получаване  на  офертите  и  ние  ще  сме  
обвързани  с  нея . 

При  поискано  удължаване  на  този  срок , той  ще  бъде  удътnкен  със  срока  поискан  от  
Възложителя . 

Иsвестна  ми  е  отговорност rа  по  чл. 313 от  Наказателния  кодекс  за  посочване  на  
неверни  данни . 

~ 

03.08.20 1 бг . 	 ДЕКЛАРАТОР : 
(дата  на  подписване ) 	 _~чцт) 

~ Деклараццята  се  попыtва  от  представвяво rция  учасгпника  порегистрация  или  от  упьпнаыогцена  лице  

Контракс  Ад  
СоФиЯ  1113, улв  Тигпява  13, толофон : (02) 9609777, факс : (02) 9809797, 

e-nall: sales~kontrax.bg, www.kontrax.bg  

;;,А  i чs~tii  
~Af  ~у;l7 

2'/f
ь

) 



AV~ І!!АУ  
■ ~ У  У\ 

~ааи qг. 	~ 

ё  ' ~ 
а  
G ) 

UKAS 
~.~~ ~ 

Ои~.~,к~,о,~
„,г~ 

~ ., 	001 

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ЗА  УЧАСТИЕ  В  ПРОЦЕДУРА  ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ  НА  

ОБЩЕСТВЕНА  ПОРЪЧКА , 
С  ПРЕДМЕТ : 

"ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  РАБОТНИ  
СТАНЦИИ  ЗА  ЦУ  И  ТП  НА  НОИ  ПО  ОБОСОБЕНИ  

позиции ” 

~ 	 ОБОСОБЕНА  ПОЗИцИЯ  Ns1: 
"ДОСТАВКА  НА  РЕЗЕРВНИ  ЧАСТИ  ЗА  РАБОТНИ  

СТАНЦИИ  FUJITSU-SIEMENS ESPRIMO Р5925 , Р27б0 И  
Р9900" 

ОТ  
КОНТРАКС  АД  

~ 

Контрако  АД  
соФии  і  е ~з, rл. тмплw 13, тепефои : (02) 9609777, факс : (02) 9609797, 

amail: uNs@koMrax.bg,  www.konьaп.bg  
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УПРА8U'ГЕЛЯ  НА  

НАЦИ4НАЛЕН  ОСИГУРИТЕЛЕН  
ИНСТИТУТ  

бул . Александър  Стамболиккси  Ns 62-64 

ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за  учаrгне  в  открита  процедура  за  въsлаrаие  на  общестsева  поръчка  с  предмет : 

„Доставка  на  резервни  частн  за  работнк  rгаиqии  за  ЦУ  н  ТП  на  НОИ  по  обособенн  
позидин  " 

ЗА  
Обособена  позицня  Ns1: "Доставка  на  резервни  части  за  работнк  сгавции  Fujitsu-Siemens 

Esprimo Р5925 , Р27б0 и  Р9900" 

~ От  КОНТРАКС  АД , град  София , 1113, ж .к . Изток , ул. „Тинтява" Ns 13, 
ЕИК  175415627 
(пълно  наименование  на  участника  и  правно -организационната  му  форма , адрес  на  управление , 
ЕИК  по  Закона  за  Търговския  регистьр/БУЛСТА  Т) 
чрез  Елиз ; 	

~ / ва ,  гр~ 
Софня ,1113, ж.к. Нзток , 

ул . „Тннтява", 
	

~ 	 - 
(собствено , бащино  и  фамилно  име  на  представляващия  участника , адрес  за  кореспанденция , 
адрес  на  електронна  noufa) 

УЕВЖАЕМИ  ГОСПОДИН  цПРАkиТЕЛ , 

Съгласно  публикувано  в  електронната  страница  на  Агенция  по  обществени  поръчки  
обявление  на  Национапен  осигурителен  институт , с  което  се  опавестява  откриването  на  процедура  
за  възлагане  на  общесхвена  поръчтса . с  предмет : „Доrгавка  иа  резервви  частн  за  работни  
rганцнн  за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ  по  обособеии  позиции  " за  Обособена  позиция  Ns1: "Доставка  
на  резервни  чаrги  за  работяи  станцвн  Fujitsu-Siemeas Esprimo Р5925 , Р2760 н  Р9900" и  след  
като  се  запознах  с  условнята  за  участне , съгласно  одобрената  документация , приемам  да  изпълня  
обществената  поръчка , сьгласно  изискванията  на  Възложителя  и  предоставям  на  вниманието  Ви , 
следното  ценово  предложение  за  изпълнение , което  вкгпочва  всички  разходи : 

1. Преддагаме  единични  ценн  в  лева , без  вкточен  ДДС  за  всич iаиг  резервви  части  за  
работни  станции , посочени  в  техническите  специфнкации  за  първа  обособена  позиция , описаии  в  
Приложение  1 на  настоящото  Ценово  преддожение . 

2. 4бща  цена  за  изпълнение  на  поръчката  в  лева , без  включен  ДДС  за  първа  обособена  
позиция  в  размер  на  29 789 (двадесет  и  девет  хиляди  седемстотин  осемдесет  и  
девет) лева  без  ДДС . Общата  цена  се  получава  като  сбор  от  всячки  общиг  цени  за  всички  
резервни  части  за  работни  станции  посочени  в  хехинческите  епецификацни , за  съответната  
обособена  позиция . Общата  цена  за  всяка  резервна  част  се  получава  като  посоченото  прогнозно  
количество  се  умножи  по  преддожената  единична  цена  без  включен  ДДС . 

З . Стойностите  на  цените  са  в  български  лева  без  включен  ДДС , закръглени  до  втория  зиак  
след  десетичната  зanетая , изписани  цифром  и  словом . 

КонтракС  М  
София  1113, ул. Тиитява  13, твлефои : (02) 9609777, факс : (02) 9809797, 

е-тад : saleaцkoedax.bg, www.konЬax.bg  
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4. Ценовото  преддоженне  на  Контракс  АД  съдържа  само  цени  с  попожителна  стойност , 
различtга  от  "0" (нула) и  с  2 знака  след  десетичиата  запетая . 

5. При  нееъответствие  между  преддожените  единични  цени  и  общата  цена , приемаме  
валидна  да  бъде  общата  цеяа  на  офертата .. В  случай , че  бъде  аткрито  такова  несъответствие , ще  
приведем  единичинте  цени  в  съответствие  с  общата  цена  на  офертата . 

6. Цеиовото  преддожение  не  ндцвишава  максималння  разполагаем  финансов  ресурс  на  
Възложителя  за  настоящата  обществена  поръчка  по  първа  обособена  позиция . 

Датя :04.08.2016 г. 	 С  УВАЖЕНЯ  _... -- - - - 
~ 

.,~ 
1~.) 

Контракс  Чд  
Сыр iи  1113, Ул. 7lаrгява  13. телефоі : (02) 9609777, Факс : (02) 9809797, 

e-mail: sales@kontrax.bg,  www.kontrax.bg  
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Приложенне  1 кьм  Ценова  оферта : Единичии  цеин  ыа  резервни  части  за  работни  станции  
за  ЦУ  и  ТП  на  НОИ  по  обособени  позиции  " за  Обособена  позиция  Ns1: "Доставка  на  резервни  
чгасти  за  работни  станции  Fujitsu-Siemens Esprimo Р5925 , Р2760 и  Р9900" 

Ns IIРЕДЛОЖЕНW 
IIре,длюнееиа  IIроrнозвв  Обща  

дева  кольчеетва  rгойност  
Дънва 	nлатка 	(без 	включев 	проqесор): 
FUJITSU SIEMENS (D2584-А 1; version: S26361- 

1  D2584-A 1), DDR-2, socket LGA775 , базирана  на  185.00 10 I 850.00 Intel(R) Q35 Express Chipset Family, c вградени  
аудво  контролер , вrщео  коитрилер , мрежов  
адапте  
Дъвиа 	платка 	(без 	включен 	продесор ): 
FUJITSU (D29 l 2-А  1; version: 526361-D2912-А 1), 

2 DDR-3, socket LGA1 156, базирана  на  Inte1(R) Q57 483.00 1 483.00 
Chipset Family, c вградени  аудво  коитролер , 
ввдео  коптролер , м  ежов  адапте  
Дъьиа  влатка  (без  включен  иродесор ): М 1СRд- 
STAR INTERNATIONAL СО . LTD (D2415; 

3  version: 	526361-D2415-A2 а ), 	DDR-3, 	socket 333.00 • 	 10 3 330.00 LGA1156, базирана 	на  Iпte1(R) 	iH55 	Chipset 
Family, c вградени  аудво  ковтрапер , ввдео  
коптрор , мрежов  а ,дlанте  

4 Захранващ  блок : NPS-230EB В  230WSATA 121.00 40 4 840.00 
5 Зах  анващ  блок : DPS-210FB А  300WSATA 41.00 20 820.00 
б  Зах  аиващ  блок : DРS-ЗООАВ -44А  300WSATA 193.00 2 386.00 

7 HDD - 3.5" SATA2 ,мин . 500 Gb ,мин . 7200грм  76.00 80 6 080.00 

8 RAM памет  - DDR-2 800 MHz,2GbSDRAM 51.00 20 1 020.00 
9 RAM памет  - DDR-3 1333 MHz,2GbSDRAM 28.00 40 1 120.00 

Fujitsu 	 Display 	 Е19-б , 
Пълноиветен , 	с 	диагонап 	19, 	LED,(хоризонтапен 	н  
вертикален ) ыъл 	на 	видимост  (Viewing Ang1e)- 	170° 
осигурявани  яркост  (Brightness) 250 nits ( сд/т2) н  конrрасг  
(Contrast Ratio)- 1000:1, време  за  отгоюр  - 5 ms, DVI u VGA 
портове , интерфейсен  кабел  за  свързване  към  VGA порт  или  

10 
c DV1 интерфейсен  кабел  в  комбинапдая  c DVI to VGA 254.00 30 7 620.00 
ацаптер ), 	входящо  захранваи tо 	напрежение , 	куплунг  е  
захранващ  каГкл  по  БДС  валиден  за  територнята  на  Р  
България . Гаранцня  за  пълна  функиноналност  на  sсички  
пиксели  от  матрицига  на  монитора  нсзавнсвмо  от  тяхното  
разлоложение . Неоспорнмата  и  незабавна  замяна  на  всеки  
монитор  при  появата  на  какъвто  н  да  е  дефект  в  един  пиксел  
в  рамките  на  целия  гаранционен  период . 

11 Бате  ия  за  BIOS - CR2032 3V 12.00 80 960.00 

12 USВклавиатура , 	гравирана  c English (US) u 9 О() 80 720.00 
ки  илица  БДС  

13 
U5B оrrгична  мишка  с  два  бутона , скроп  и  7 00 80 560.00 
минимални  размери  100/55/25 
ОБЩА  СТОЙНОСТ  29 789.00 

Дата :04.08.2016 г. 	 С  УН ~►ЖЕНИL ,._- 
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Коктрвкс  АД  
Софwя  1113, Уп . Тинтява  13, телефон : (02) 9609777, факс : (02) 9609797, 

ernall: sales~kontrax.bg, www.kontrax.bg  


