
ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
гионн игокугтуг ,

ДОГОВОР

АДМ. лв“43533% /..?Ш............

Днес ......... 2020 г. в гр. София. се подписа настоящият договор между:

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА (СРП) счадминистративеи адрес: гр. София
1463, бул. „Ген. М. Скобелев” На 23, БИК 1218173091476,представлявана от Лилия Стратиева-
съдебен администратор в СРП „ определено длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от

Закона за обществените поръчки със Заповед М971О/12.02.2019 г., на административния
ръководител и районен прокурор на СРП и Радостина Петрова - главен счетоводител, наричана
по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,от една страна

и

“АТС-Българин” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София - 3729, община

Столична, ж.к. Младост 1А, ул. „Анна Ахматова” На 9, БИК. / код по Регистър БУЛСТАТ /

130332479 и ДДС ВО 130332479, представлявано от Георги Александров Александров и

Александър Стефанов Георгиев, в качеството на Управители с начин на представлявано заедно
и поотделно, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях

поотделно „Страна“) на основание ч.л. 112 и следващите по раздел И Глава Тринадесета от
ЗОП и Решение Ме 3982/25.11.2019 г. на съдебен администратор в СРП „ определено
длъжностно лице на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки със Заповед Мз.

710/2019 г., на административния ръководител и районен прокурор на СРП за определяне на
изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи и части за

копирни. машини, принтери и факс апарати за нуждите на Софийска районна
прокуратура” се сключи настоящият договор („Договора/договорът) за следното:

ПРЕДМЕТНА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТвъзлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави сритат-гадни и

съвместими консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждите на
Софийска районна прокуратура, съгласно Техническата спецификация към процедурата за
възлагане на обществена портичка д- Приложеиие М.» 1, предложенията, съдържащи се в
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ „ Приложение На 2 и н Ценовотс
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение На 3, представляващи неразделна част от

настоящия договор.

Гр. София, 1463, бул. “Ген. Михаил Д. Скобелев”На 23, тел.02/907 90 1.6, факс 02/866 58 77, етюд: тор,-войната).“);



ЦЕНА И НАЧИН НА НЛА1ЦАНЕ
Чл. 2. (1) Цената на настоящия Договор е 107 (30050 (сто и седем хиляди лева и петдесет

стотинки) лева без ДДС, респективно 1.28 400.60 (сто двадесет и осем хиляди лева и

шестдесет стотинки) лева с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Цената е крайна и включва: разходи за доставка, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,както
И разходите за отстранлваие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности и

повреди, възникнали не по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и

гаранционната отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на договора.
Чл. 3. (1) Дължимата сума за извършената доставка се изплаща в срок от 30 (тридесет)

календарни дни след приемане на доставката с приемеш предавателен протокол и представена
оригинална фактура.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявава необходимите му количества и видове консумативи „
ПРВДМЗТ Нд ДОГОВОРЗ чрез ПИСМСНЗ заявка, факс ИЛИ ВЛСКТРОННЗ поща. Всяка отделна ДОСТЗВКЗ

ще се ИНДИВИДУЗЛИЗИРЗ. ПО ВИД, КОЛИЧССТВО В заявката.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заяви цялото посочено количество
консумативи и части за копирни машини и принтери, по вид и/или по брой, без от това за него

да произтичат каквито и да са неблагоприятни последици.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да поръчва доставка на стоки до размера на

сумата посочена в чл. 2, ал. 1 максимална прогнозна стойност на договора.
(5) Срещу изпълнение на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на "ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

сума формирана на база единични цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовото му
предложение.

(6) Заплащането се извършва по банков път по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Банка: “УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД
ШАМ: ВОЗ9ШСК76301019392811
ВЪС: ПМСКВОЗР

(7) При промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в ал 6, то същият
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯв седемдневен срок от настъпване на обстоятелството. В

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по
сметката се счита за ВЗЛИДНО ИЗВЪГЗШВНО,а ЗЗДЪЛЖСНЙСТО за ПЛШЦЗНЗ В СЪОТВЗТНИЯ размер „„ за
ПОГЗССНО.

(8) При издаване на фактура за извършване на плащане по настоящия договор
”ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва в него, наименованието и номера на договора.

(9) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълиение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТможе да извърши директно плащане към ш>дизпълнителя при условията на
чл.66, ал.4-8 от ЗОП.

(10) За приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се
прилага реда по члбб от ЗОП.

(х)



СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 4. (1) Срокът на настоящия Договор е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на

сключване му.

(2) Срокът за изпълнение на всяка отделна доставка е до 5 (пет) дни, но не по „„ късно от 5

календарни дни, след изпращане на заявка на ”ВЪЗЛОЖИТЕЛ?! изпратена по факс или

електронна поща, в която се конкретизират изискванията за видове и количествата на

консумативите и времето на доставка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да налага ограничения на

броя на заявките, отправени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на действието на договора или в

рамките на какъвто и да било период по време на действие на същия.

(3) Мястото на изпълнение на Договора е административната сграда на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:гр. София, бул. „Ген. М. Скобелев“ На 23.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.ГАРАНЦИЯЗА АВАНСОВО ПЛА1ЦАНЕ

Чл. 5. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет на сто) от Стойността на

Договора без ДДС, а именно 5 350.03 (пет хиляди триста и петдесет лева и 0.03 стотинки) лева

(„Гаранцията за. изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията
на. ИЗПЪЛНИТЕЛЯпо Договора.

(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася. по

следнатабанкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка: „Юробанк България“ АД, гр. София,
ВШС: ВРВХВСЗЗР
ИВАН: ЕС 37 ВРВ17942 3316 6014 01

(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция-„4

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция,
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да. бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на

банката- гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
деклариращ, че е налице неизпълнет-тие на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30

(тридесет) дни след приключването на изпълнението на Договора,“ като при необходимост

срокът на валилност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(4) Банковите разходи по откриват-кето и поддържането на Гаранцията за изпълнение във

формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, в която
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бет-тефициер), която трябва да
отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

И)



2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30

(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(6) Разходите по сключването на застрахователния Договор и поддържането на
пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на “ВЪЗЛОЖИТЕЛ?! на

каквато и да е сума по нея.
(8) Освобождаванетона Гаранциятаза изпълнениесе извършва,както следва:
1. когато е във формата на парична. сума „„ чрез превеждане на сумата по банковата сметка

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,посочена в чл. 9, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция „ чрез връщане на нейния оригинал на

представителна ИЗПЪЛНИТЕЛЯили упълномощеноот него лице;
„.). когато е във формата на застраховка .„ чрез изпращане на писмено уведомление до

застрахователя.
(9) Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженъвтта на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯи въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на опора. в полза на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯтой може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което

и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за изпълнение,

която съответства на. уговорената в Договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер,
в следните случаи:

1. при пълно неизпълнениеи разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯна това

основание;
2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

несъстоятелност.
(12) В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯза задържането и неговото основание. Задържането на Гараж-отлята

за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛ?! да търси
обезщетение в по-голям размер.

.

(13) Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 10 (десет) дни да

допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛ)?! сума по

сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки момент

от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в съответствие с чл.

5, ал.1 от Договора.
(14) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи гаранция. която да обезпечи авансово

предоставените средства по настоящия договор. Гаранцията се представя под формата на
банкова гаранция или парична сума или застраховка в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в деня на

издаване на фактура за авансово плащане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Гаранцията трябва да
бъде неотменима и безусловна с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва

да съдържа задължение на банката-гарант да извърши безусловно плащане при първо писмено
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искане, подписано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай., че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не с издължил
авансовото плащане, съгласно условията на Договора, и сумата, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е

съумял да изплати.
(15) Размерът на гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане е равен: на ”100 % от

размера на аванса по чл. 4, ал. 1, т. 1 от настоящия Договор (без ДДС) в лева.

(16) Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане, се усвоява при прекратяване на

договора, в случай не ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил авансово плащане и не го е възстановил.
(17) Гаранцията, обезпечаваща авансовото плащане се освобождава в пълен размер до три

дни след връщане или усвояване (приспадане) на аванса и е със срок на валидност, равен на

предложения срок за изпълнението на договора, посочен в чл. 5, ал. 1 от настоящия Договор.

Гаранцията може да се освобождава и на части при извършване на междинни плащания с

приспадане на аванса, в 3 дневен срок от извършване на плащането, като освободената сума от

гаранцията е равна на приспаднатата сума от авансовото плащане
(18) В случай, че банката или застрахователното дружество, “издало Гаранцията за

обезпечаване на изпълнението на Договора, се обяви в несъстоятелност, или изпадне в

неплатежоспособност/свръхзадлъжнялост, или й се отнеме лиценза, или откаже да заплати

предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от,

направеното искане, съответна заместваща гаранция от друга банкова или застрахователна
инсТитуция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши доставката на стоката, съгласно техническото си предложение, в срок до 5

/пет/ дни, но не по „. късно от 5 /пет/ календарни дни, след изпращане на заявка от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изпратена по факс или електронна поща, в която се конкретизират
изискванията за видове и количествата на консумативите и времето на доставка.

2. при установена доставка на некачествена стока, да отстрани установените недостатъци
за своя сметка или ако това е невъзможно да подмени”некачествсната доставка;

3. да изпълнява всички дадени от ВЪЗЛОЖИТЕЛ?!предписания във връзка с договора;
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза всички пречки, възникващи в хода на

изпълнението на работата, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯуказания и/или съдействие за отстраняването им;
5. да не възлага. работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;
6. в случай, че се установи с надлежен документ дефектиране на устройство вследствие на

некачествен консуматив, то увредената техника следва да бъде ремонтирана за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7. За целия срок на договора да осигурява тонер касетите, изброени. в техт-тическата

спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на цени, които не надвишават посочените в ценовото
предложение. В случай, че някои от тонер касетите бъдат спрени от производство,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯГ осигурява в договорените срокове тонер касети, изпълняващи същите
функции, с най - малко същите показатели и цена, която не надвишава посочената в ценовото
предложение за съответната спряна от производство тонер касета.



8. При констатиране на видими дефекти на стоките в момента на Доставкатаили доставка
на такава, която не съответства на спецификацията и техническото предложение, следва да
замени в Двудневен срок стоката, която Да съответства на спецификацията и техническото

предложение.
9. При проява на скрит фабричен дефект в тридневен срок от установяването му, следва да

замени дефектиралата стока, която да съответства на спецификацията и техническото

предложение.
Ю. Да издава на СРП, надлежно оформен счетоводен документ за всяка Доставка.
11. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза всякакви обстоятелства, които могат да

окажат влияние на изпълнението на поръчката.
Ю. Да събира обратно, за собствена сметка, празт-тите тонер касети.

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТима право:
1. Да получи възнаграждението в размери и при. условията, уговорени в настоящия

Договор.
2. да иска и Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯнеобходимото съдействие за изпълнение на

задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, информация и данни,
пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

3. да ПОЛУЧЗВЗ. ПЪЛНЗ. И ТОЧНЗ. ИНФОРМЗЦИЯ ВЪВ връзка С ИЗПЪЛНСНИСТО иа ЗЗДЪЛЖСНИЯТЗ СИ

ПО договора;
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или. с подивпшт-тител.

При ползване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е Длъжен да спазва разпоредбите на чл. 66

от ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава да сключи Договор за подизпълнеиие, ако е обявил в

офертата си ползването на подизпълнители.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право:
1. да изисква и Да получи доставките в уговорения срок, количество и качество;
2. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на Договора;
3. да откаже Доставката,когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на договора и

на техническата спецификация, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло своите
задължения, съгласно условията на договора, или да откаже да изплати частично или изцяло

договорената цена.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на доставките, когато отговарят на договореното, по реда и

при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената в размера, по реда и при условията,

предвидени в този Договор;
3. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този Договор;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО



Чл. 10. Предаването и приемането на доставените консумативи и части за копирни

машини, принтери и факс апарати, се документира с констативен протокол за приемане и

предаване без забележки, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛ?! и

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални. екземпляра - по един за всяка от Страните (.Констативен
протокол).

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната

Страна дължи на изправната неустойка в размер на 05 % (нула цяло и пет на сто) от пет-тата на

договора за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от стойността на Договора.
Чл. 12. (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на

отделна дейност или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ посочени в

Техническата спецификация, "ВЪЗЛОЖИТЕЛ/УНГ!" има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да

изпълни изцяло и качествено съответната доставка, без да дължи допълнително възнаграждение
за това.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи всяка дължима по този Договор неустойка.

чрез задържане на сума от Гаранцията за изпълнение, като уведоми писмет-то ИЗПЪЛНЖТЕЛЯ

за това.
Чл. 13. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на

изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и

пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕНА ДОГОВОРА

Чл. 14. (1) Този Договор се прекратява:
1„ с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 7 (седем) дни
от настъпване на невъзможността;

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по

смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
?. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или

ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТима право да прекрати едностранно настоящия договор изцяло или

частично, при невъзможност за осигуряване на финансиране на дейностите, предмет на

възлагане, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
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предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за

изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от задължението е

незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без

да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл. 17. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на

юридическо лице * Страна по Договора без правоприемство.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 18. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните

в него понятия. имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в

Допълнителните разпоредби, на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия „. според

значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора

и Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора.

Спазванена приложиминорми
Чл. 19. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпъзшители

са длъжни да спазват всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други

изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и

трудово право, съгласно Приложение На 10 към чл. 115 от ЗОП.

Кон п: енциалност
Чл. 20. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да

не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала и известна при или по

повод изпълнението на Договора („Конфиденциалнаинформация“).
Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова,

търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,

документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на другата
Страна, от каквото и да е естество или в каквато и. да е форма, включително, финансови и

оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти, собственост, методи на.

работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси,

свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни,
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други

материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или

съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.



(2) С изключение на случаите, посочени Б ап. 3 на този член, Конфиденциална
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:

,

1, информацията е станала или става публично Достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от

Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,

уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от нея

физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на тези

задължения от страна на такива лица.
“"

Задълженията, свързани с неразкриване на Коифилендиалната информация остават в сила
и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

“Публични изявления
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване
на Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,което съгласие няма да бъле безпричинно отказано или

забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 22. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по

ДОГОВОРЗ И ПО договорите за ПОДИЗПЪЛНВНИС могат да бъдат ПРЗХВЪРЛЯНИ ИЛИ ЗЗЛЗГЗНИ СЪ “ЛЕСНО

ПРИЛОЖИМОТО право.

Изменения
Чл. 23. Този Договор може да бъде изменят-1. само с допълнителни. споразумения,

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и

ограниченията на ЗОП.
Чл. 24. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на ненреодолимата сила. Към
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уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени Доказателства за

настъпването и естеството на иепреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпъштепие, и очакваното времетраене на неизпълнение-по.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с иасрещната Страна, да продължи да изпълнява
тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима

сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност

за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи .

Чл. 25. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се

заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

“

Уведомления
Чл. 26. (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват

в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по факс,

електронна поща.
(2) Запелите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.София, 1463, бул. „Ген. М. Скобелев” На 23.
Тел.: 02/907 93 64; 02/907 92 48; 02/907 92 40; Факс: 02/907 93 99
е-шай: щ зойаГЕгЗрторд
Лица за контакт: Цветомир Миланов, Румен. Пасков и Таня Френкева

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Адрес за кореспонленция: гр. София - 1729, община Столична, Ж.к. Младост 1А, ул. „Анна

Ахматова” На 9
Тел. 02 975 20 73, 02 975 22 02, Факс: 02 975 22 85
е-гпай: отдела атзьощапасогп
Лице за контакт: Мария Славейкова, Мениджър Продажби, отдел „Обществени поръчки“

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка „ при изпращане по пощата;
З. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка „ при изпращане по куриер;
3. датата на приемането „ при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
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(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените поигоре средства за

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони: и

други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вИД в срок
до 7 (седем) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение всяко

уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси,
чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизациоината форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, срока
на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се

задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯза промяната в срок до 7 (седем) дни от вписването и:

в съответния регистър.

Приложимо право
Чл. 27 Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и. всички произтичащи или

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, “ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Чл. 28. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.

Разрешаване на спорове
Чл. 29. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълни-тие

или прекратяване, както и споровете за попълване на прависти в Договора или

приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез

преговори, а при непостигане на съгласие *- спорът ще се отнася за решаване от компетентния
български съд.

Екземпляри
Чл. 30. Този Договор е изготвен и подписан в два еднообразни екземпляра »- един за

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯи един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложения:
Чл. 31. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение М 1: Технически спецификация;

Приложение На 2: Техническо предложение на. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение М.» 3: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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Приложение М 4: Гаранция за изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „
Запичено об“ на основание чл. 2 ЗЗЛД Запичено обсгь на основание чл. 2 ЗЗЛД

;„55/ „,лилия СТРАТИЕВА 5455;„„ ГБ „ .

СЪДЕБЕН АДМИНИСТРА Е",

“ УЩЗЗВИТЕЛ
ВЪЗЛОЖИТЕЛпо ЗАПОВЕК%К .

“

„Ис-БЪЛГАРИЯ“ оод
Запичено обсг на основание чл 2 ЗЗЛД

РАДОСТИНА ПЕТРОВА

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛНА СРП

Ж? “42“; СКИ ЪАЕгКхЖ
%;км;.“33:35? %) Запичено обсг на основание чл. 2 ЗЗЛД

Ши щеш Жана,?ЖСЖЪ ХО:

дщщойархв 23339155333 33, К???



„...; ,;Х »!

“СЖ?и шата наще. 11»? е За

Техническа спецификация

А. Оригинални консумативи.
Вид и брой на консумативите:

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

СОФИЙСКА РАЙОННА ПРОКУРАТУРА

По „ .

„
Продуктов Брои Прогнозно

;; ВИД артикул “ Описание
номер копия количество

Барабан за копирна машина Хегох Шеги Селие
1

502ОВМ
101800432 22000 1

2 385? за копирна машина Хегох Шеги Сеппе 106К01277 2х63 00 5

3 Тонер за копирна машина Тозшьа е-зшайо 257 Тц5070Е 36600 6

4 ,;15ерелопер за копирна машина ТовШЪа е-зйшйо ])5070 1 50000 3

5 Барабан за КуоеетаЕСОЗУЗ Р21 3513Ъ1 ВК-17О 100000 5

6 Матпгепапсе Ки за Куосега ЕСОЗУЗ Р213 5ВМ МК-170 100000 5

Тонер за копирна машина Куосега ЕСОБУЗ ,-7 МЗЗбЗЮп ТК 3190. 25000 15

Тонер за лазерен принтер Куоеега ЕСОЗУБ .. - „8 Р2040с1п ТК 1160 7200 30

Маштепансе на за лазерен принтер Куоеега - „9 ЕСОЗУЗ Р20406п МК 1130 100000 2

10 Тонер аа копирна машина Куоеега ЪСОБУЗ ”1193130 25000 5
МЗ5301оп

1 1 Бараоан за копирна машина Куосета ЕСОЗУЗ ВК-З 13 0 300000 2
М3530и1п

12 Тонер за лазерен принтер ВтоШег НЪ-Ш 1 ООВМ "ГМ-3480 8000 260

13 Барабап за лазерен принтер ВгойхегНЪ-ЪЗ 1. 0011311 0118400 50000 90

Тонер по програмата за връщане за лазеренИ
принтер Ъехшатк МХ51 1616

60Р2ХОЕ 20000 50

Барабан по Програмата за връщане за лазерен .

1 5
принтер Ъехшанс МХЗ 1 1с11е

50130200 60000 Ю

16 Тонер за лазерен принтер Зашзапр М2675Р МЪТ-В1 16Ъ 3000 2

17 Барабан за лазерен принтер Баташов 1342675? МЪЖ-111 16 9000 10

18 Тонер за лазерен принтер Хегох Рьазег 3610 106К02732 25300 2

Черна касета (: тонер по програмата за връщане19
за лазерен принтер Ъехшаги СХ725с1е 84С2НКЕ 25000 1

Суан касета с тонер по програмата за връщане за20
лазерен принтер Ъехшагк СХ725с1е 84С2НСЕ 16000 1

Манепю касета с тонер по програмата за21
връщане за лазерен принтер Ъехшагк СХ7256е 84С2НМЕ 16000 1

ддддддддд.-



УеПош касета с тонер по програмата за връщане22
за лазерен принтер ЪехтагК СХ725016

84С2НУЕ 16000 1

„ Черен Барабан по програмата за връщане за7 » -
»

”” лазерен принтер Ъехтагк МХ725с1е
7400231) 150000 1

тази: Топег Бота за лазерен принтер Ъехшагк
24 МХ725с1е ,

74СОЧ/00 90000 ?.

Цветен комплект барабани (СМУ) по програмата
25 за връщане за лазерен принтер ЪехшатК 74С02У0 150000 1

МЗГ/2566
Консуматив за етикетен принтер ВгоШет Р-гооси

26
Р750Ш, 18шш, Шаси оп пише Таре

Т2е-241 И 5

Консуматив за етикетен принтер ВгоШе-т Р-топсь . „о „ .”7
Р750Чу7, Шинто, Шаси оп тате Таре

ТЕ?“ 231 ЗШ 3

РЕЗНСКВЪЗНИЯ КЪМ качеството на изпълнение при Доставката на ОРИГИНЗЛНН

консумативи:
ВСИЧКИ предложени КОНСУМЗТИВИ следва да са НОВИ, оригинални И нерециклирани,

произведени ОТ производителя на СЪОТВЗГНЗТЗ. марка техника И съответстващи на посочения
ПРОДУКТОВ номер на производителя.

Б. Съвместими консумативи
Вид и брой на консумативите:

МО Продуктов Брой Нрогнозно
по Вид артикул - Описание "

“

Ред
номер копия количество

Тонер за лазерен принтер Куосега ЕСОЗУБ
28 Р2135 ПМ

7200 20

29 Тонер за лазерен принтер Запазена М2675Р 3000 50

30 Тонер за лазерен принтер Ъехшатк МХ51 1с11е 20000 20

31. Тонер за лазерен принтер Вгойтег НЪЪЗ 1ООВМ 8000 20

изисквания КЪМ качеството на изпълнение при доставката на съвместими
консумативи:

ВСИЧКИ предложени КОНСУМЗТИВИ следва Да са НОВИ, неупотребявани И неренттклирани.
За всеки артикул ОТ ТСХНИЧССКЕГГЗ спецификация е Допустимо Да се оферират

КОНСУМЕПИВИсамо ОТ един производител.

Общи изисквания за А. Оригинални консумативи И В. СЪВМВСТИМИконсумативи

1. УЧЗСТНИКЪТ, определен за изпълнител, е ДЛЪЯССН Да. ДОСТЗВЯ СТОКИ, КОИТО

ОТГОВЗРЯТ на техническите спецификации Нд. ВЪЗЛОЖИТеЛЯ, определени В НЗСТОЯЦЩЗТЗ

техническа спецификация.
2. Тонер касетите да са опаковани във фабрична опаковка, вкл. плътно

прилепнала транспортна опаковка. На опаковката да е поставен стикер, удостоверяват:



произхода. на доставката, датата на производство и срока на годност на артикулите, които се
доставят.

3. Доставяните консумативи за печатащи устройства трябва да притежават
съответните обозначения, сертификати за качество и други документи, съгласно
изискванията на българските и съответните международни норми и стандарти.

4. Консумативите за печатащи устройства трябва да са разрешени за употреба и
да отговарят на всички изисквания за тези продукти, съгласно действащото в Р.България
законодателство.

5. Не се допуска предлагане на консумативи с по-малък капацитет /бр. копия/ от
указания в таблиците.

6. Тонер касетите да са с остатъчен срок на годност не понмалък от една година
считано от момента на доставката.

7. При констатиране на видими дефекти на стоките в момента на доставката или
доставка на такава, която не съответства, на спецификацията и техническото предложение,
следва да бъде извършена замяна в двудневен срок на стоката, която да съответства на
спецификацията и техническото предложение.

8. При проява на скрит фабричен дефект в тридневен срок от установяването му,
следва да се извърши замяна на дефектиралата стока, която да съответства на
спецификацията и техническото предложение.

9. В случай, че се установи с надлежен документ дефектиране на устройство
вследствие на некачествен консуматив, то увредената техника да бъде ремонтирана за сметка
на. доставчика.

10. Посочените в техническата спецификация количества са прогнозни за целия
период на договора и могат да се коригират в хода на изпълнение на поръчката до размера на
прогнозната стойност на поръчката.

11. Конкретните количества и видове стоки, които следва да се доставят от
Изпълнителя, се определят от Възложителя с писмена заявка при необходимост. Заплащат се
само заявените и доставени количества след получаването им по реда, определен в договора.

12. Доставката по конкретна заявка трябва да се извършва всеки работен ден от
08.30 часа до 17.00 часа и се предава на определено от Възложителя лице, след
предварително уговорен за това час.

13 За всяка ДОСТЗВКЗ. се ПОДПИСВЗ Двустранен ПРОТОКОЛ В два екземпляра - ПО един
38. всяка страна.
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До: Софийска районна прокуратура

Техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати
за нуждитена Софийска районна прокуратура“

От:

Участник: „АТС-България“ ООД

КЕШ/БУЛСТАТ: 130332479/36130332479

Седалище и адрес на управление: гр. София - 1729, община Столична, ж.к.
Младост 1А, ул. „Анна Ахматова” М: 9

представлявано от: Георги Александров Александров, в качеството му на
Управител ”

УВАЖАЕМИ ГОСНОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената
обществената поръчка като се задължаваме да спазваме всички условия на
възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълаението
на поръчката.

В случай че същата. ни бъде възложена след като подробно се запознахме с
изискванията на възложителя за участие в обществената поръчка (: предмет: „Доставка
на консумативи и части за копирни машини, принтери и факс апарати за нуждитена Софийска районна прокуратура“

предлагаме:

При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще
ползваме (вярното се подчертава)“ следните подизпълнители:

: ............... ..л.м.-м.....„п.-....„я...... ............ ......Мр.-4

„...... ........ ... ...... .... ........ . .................. ., ............
татеменование на подизпълнители и дела от поръчка който ще изпълни);

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП представяме декларации (ПО ОБРАЗЕЦ) 0 до
”

подизпълнител, че е поел задължение да изпълни посочения поагоре дял от Д„ е:” “

(други дошла/ленти, подписайчи от подизпълнит " ,.

,дтрилооюцмо); .7/4.
,

Заличено обет. на основание чл. 2 ЗЗЛД

...

ми,



Заличено обст. на основание чл, 2 ЗЗЛД

АКО бъдем определени За потенциален изпълнител, ще СКЛЗОЧИМ ДОГОВОРЗ. В

ЗЗКОНОУСТЗНОВЕНИЯ СРОК.

Подаването на настоящата оферта и предложение удостоверява безусловното
приемане на всички изисквания, задължения и условия, поставени от Възложитепя в
провежданата процедура, в т.ч. определения от Възложителя срок на валидност на
офертите и предложения проект на договор.

Пост/таме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената
поръчка в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на
настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и
всички приложими нормативни актове, както и в съответствие с предложената от нас
оферта.

АНГЗЖИХЗЗМВ се да ИЗПЪЛНИМ ”предмета на ОбЩеСТВВНЗТа поръчка съгласно
СРОКОВСТЕ посочени ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛ?! В документацията за участие.

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: при изготвяне на офертата са спазени задълженията,
свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и
условията на труд.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка.,
записваме че:

1. Съгласни сме, че посочените в техническата спецификация количества, са
прогнозни за целия период на договора и могат да се коригират в хода на изпълнение
на поръчката до размера на прогнозната стойност на поръчката.

2. Задължаваме се да доставяме стоки, които:
. са нови, неупотребявани и нерециклирани.
- отговарят на техническите спецификации на възложителя, определени в

настоящата документация.
- СЗ. опаковани ВЪВ фабрична опаковка, ВКП. ПЛЪТНО НРИДСПНЗЛЗ транспортна

опаковка. На опаковката ще е поставен стикер, УДОСТОВВРЯВШЦ произхода на
доставката, датата на ПРОИЗВОДСТВО И срока на ГОДНОСТ на артикулите, КОИТО Се
ДОСТЗВЯЖ

миритежават съответните обозначения, сертификати за качество и други
документи, съгласно изискванията на българските и съответните международни норми
и стандарти.

- са разрешени за употреба и да отговарят на всички изисквания за тези
продукти, съгласно действащото в Р.България законодателство.

- които ще“ бъдат с капацитет не по-малък /бр. копия/ от указания в
таблиците.

- са 0 остатъчен СРОК На ГОДНОСТ не ПО-МЗЛЪК ОТ една ГОДИНЗ считано от
момента на ДОСТЗВКЗТН.

3. При констатиране на видими дефекти на стоките в момента на доставката
или доставка на такава, която не съответства на спецификацията и техничес

съот етства на спецификациятаитехническото предложение. „ , ,

!“ “4. При проява на скрит фабричен дефект в тридневет.



установяването му, ще се извърши замяна на ДСФВКТИРЗЛЗТЗ стока, КОЯТО Да съответства
на СПЕЦИФШСЩИЯТЗИ техническото предложение.

5. В случай, че се установи с надлежен документ дсфектиране на устройство
вследствие на некачествен консуматив, то увредевата техника ще бъде ремонтирана за
ваша сметка.

6. Съгласни сме конкретните количества и видове стоки, които следва да се
доставят от Изпълнителя, да се определят от Възложителя с писмена заявка при
необходимост. Съгласни сме да се заплащат само заявените и доставени количества
след получаватето им по реда, определен в договора.

7. Съгласни сме заявките да се подават в електронен вид по електронна
поща или на хартиен носител по поща или факс.

8. В случай че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, детотарираме,че
ще осшурвм възможност за приемане на заявки всеки работен ден от! 09.00 часа до
17.00 часа.

9. Деклариране, че доставката по конкретна заявка трябва да се извършва
всеки работен ден от 08.30 часа до 17.00 часа и се предава на определено от
ВЪзложителялице, след предварително уговорен за това час.

10. Срокът за доставка на заявените количества е до 5 (пет) календарни дни,
считате от датата на изпращане на заявките при работно време от 08.30 часа до 1100
часа.

11. Съгласни смс за всяка доставка да се подписва двустранен протокол два
екземпляра - по един за всяка страна.

12. Място на изпълнение на поръчката: Доставките се извършват франко
склада на Възложителя, на адрес гр. София, бул. „ ген. М. Скобелев“ МЗЗ,

13. Стоките, които предлагаме съгласно изискванията на възложителя, са
описани в приложение - неразделна част от настоящото предложение за изпъшение на
поръчката.

А. Оригинални консумативи.

Ж
Заличено обст. на основание чл. 2 ЗЗЛД

6 К”

„ ,, ,
5

„т? »!“йгъгйггдр

Мо
. Продуктов „ Прогнозно;; Вид артикул *- Описанве

номер
Брод копия количество

Барабан за копирна малина Хегох той .Ъ

Свине ЗОЗОШЧ 1011100432 22000 1

2 5831813 за копирна машина Хегох “Нойс Сепое
1 061101277 23463“00 5

3 Еггер за копирна машина Тоевйоа е-ешойо
„125 (МОЕ

“

36600 6

4 Девелопер за копирна машина ТОЗШЪа е- 13-50.70 150800 35111610 257
5 Барабан за Куосега ЕСОЗУЗ Р213513М ВиК-170 100000 5

Матптепапсе КН за Куосега ЕСОЗУЗ .6
1321351»! КЗК-170 1013000 ” 5

Толер за копирна машина Куосега ЕСОЗУЗ /2/7/7 . тк-з 190 25000 .
, „„...-35М3565162п -

3453839“
Тонер за лазерен принтер Куосега ЕСОБУЗ / „» “МГ ХХЗХХ Р204оап “И 160 ? 393“

ХХ до . .
" “2 !?



Майптепапсе К.?с за лазерен „принтер Куосега
-

»

100000 29
ЕСОЗУЗ Р2О40с1п МК 1150

Тонер за копирна машина Куосега ЕСОЗУЗ
- „ 000 5

10
М35501с1ц ТК 3130 25
Барабан за копирна машина Куосета

- 00 2” ЕСОЗУЕ мзззоаап БК 3130 3000
Тонер за лазерен принтер Еготоег НД-

- 26012
1451001)“, Ш 3480 8000
Барабан за лазерен принтер ВгоШет НЪ-

- 0 00 90
13

ЪЗЮОВМ ОК 3400 5 0

Тонер по програмата за връщане за лазерен „ 0 50
14

принтер ЪехшагкМХ51 Мге 60Р2ХОЕ 2000

Барабата по програмата за връщане за лазерен 10
15

принтер [,ехшагк МХ51 Мае ЗОБОХОО 60000

16 Тонер за лазерен принтер Бешенов М2675Р МИГ-1311351, 3000 2

17 Барабан за лазерен принтер БашвцпвМ2675Р МЪТ-Ю 16 9000 10
18 Тонер за лазерен принтер Хетох Рьавег 3610 106К02732 25300 2

Черна касета (: тонер по програмата за19 връщане за лазерен принтер Ъехгпатк 84С2НКЕ 25000 1
СХ725с3е
Суан касета (: тонер по програмата за20 връщане за лазерен принтер Ъехщагк 84С2НСЕ 16000 1
СХ7256е
Мааеша касета с тонер по програмата за

21. връщане за лазерен принтер Ъехшат]: 84С2НМЕ 16000 1
СХ725сЪе
Уепош касета с тонер по програмата за22 връщане за лазерен принтер Ъехтатк 84С2НУЕ 16000 1

, СХ72Зое
Черен Барабан по програмата за връщане за - 0 0 1

23
лазерен принтер ЪехшагкМХ725с1е МСОЕКО 130 0

таме Топег Боже за лазерен принтер
1

24 [,ехтагк МХ725с1е 74С0ХУ00 90000

Цветен комплект барабани (СМУ) по25 програмата за връщане за лазерен принтер 74С02У0 150000 3

нежната МХ725с1е

Консуматив за етикетен принтер Втофег Р- „ . 5
26

тоось Р750ХУ, 18тпш, Шаск оп таз Таре
ТДС 241 Вто

/Консуматив за етикетен принтер Втотьег Р-
. / 5;” коцсь тоа/, 12:13:11, В1аск оп маже Таро тие 231 81” Д»;

Заличено обет. на основание чл, 2 ЗЗЛД



Б. Съвместими консумативи

На Прогнози
“

Продуктов Брий о:; Вид артикул * Описание
номер копия количеств

()

Тонер за лазерен принтер Куосега ЕСОЗУБ28
Р2135 ВП ТК-170„СОМР 7200 20

29 Тонер за лазерен п интер Затапи ? Шб75Р МЕГ- 3000 50? - ь * ш ъбь сомр
30 Тонер за лазерен принтер Ъехшагк МХ51 1416 бОРОХАОШСОМР 20000 20

Тонер за лазерен принтер Втосьег НЪ- 731
Ъ51ОООМ Ш-34ЗОДСОМР 8000 „0

Участник: Георги Александров(имеи фамилия) ] ..“ ],"
Запичено обет на основание чл. 2 ЗЗЛД

Длъжност Управител

Дата: 87.11.2019 г. Подпис и печат:

%

Запичено обет, на основание чл. 2 ЗЗЛД







Черен Барабаи.по
23 програмата за връщане за

“ “

лазерен принтер Ъехшшй 74С02К0
:

*150000 1» “10590- пп., ЮЗЮОЩВ"

МХ72566”
,

“

”

ХУазтеТопет Бето за.
,

. „
. 4 ,

,

Й

, , .

2.4 лазерен принтер Ъехшагк “
1 МСОШОО 90000 1 . 3100313 ,

37310 не
МХ7256е ”

- .
*

-

. ”Цветенкомплект барабани:
4

25 (СМУ) по програмата за
,

“връщане залезерен праитер- -

7400376
,

1501300 .1 ааа,-со лв. ззоюо лв“

ЪехШагК.МХ7256е“
“

,

Консуматив за етикетен.

26 принтер Вто/(пет“Распер
” “

РТЗОХУ, 1831111, Шаси-„оп
тие-241 ет 5 ..

? “.21,5о.лв
" 107,50лвг=

%йеТаре
,

Консуматив за етикетен
2.7 принтер Вгойтет“ “Р.-“еоцсь

“

1375033], Шпиц, ВЗасК оп.
,
“Уейв Таре"

тие-233 1

. „за;
.

” 5
”

тарси зоро лв

Общо:.
,

304 89650“ лв

Б. Съвместим-и ксисумативи
”, предлагана ”Предлагане

: : . .:“ г
“

*

. . аза
: :: ВИД артикул Описание

:, ”: „Брой ”5122? , единична-цена 0623215;
ред

. ». |

*. ",”КЧЙИЯ ”
..не

за брошгбез .: кошаиество без

,

.

”Тонер за лазерен праите-р Куосста.
”

„ 6,905 ;.
1383400 лв28 песета 1321350181" . 20

. .. :

. в
,

:

. Тонер за лазерен;принтер .Батзопв .,
.

..
,

“

16.00...
“

*

8300330 лв”;

А
29 "М26?5Р

4

,
.

3000 5.0 ., че,
.

. ,

“Тонер за лазерен принтер тактик ,
.. . .

.

. 45 00 : 90000 лв“30
ЪМХБЦспе .

.

.

20090 20
. . . , лв

,

.

ТонерзапавереипшитерВтойтет НЕ,-. .
,

.
, 1“:3“”0 . . 266 00 лв“31

тзюопп д
8000 20.

,
„,. лв.

4

, .

Общо:; 2 1049033

Всички предложени :цени за  изпъпнеиие на поръчката следва да сепосочат в
лева без вилючен ДДС, да са. различава отпулта и Да са" записани най-много до етерни
знак след десетичната запетая *:

“5
"

*

Гарантирам, че в предложените цени са “включени всички разходи, свързан-и с.

доставката до посоченото от възложителя много в списания в.пд и обхват., съооргзно
техническата спецификация "

„и./1
„,

„АТС-Бъшария“ ООД се задължава, в случай че офертата(тъ-де приета и жп
Апърво :място, Да изпълни и. предаде предметгт на пОръшсата, съгласно „ в?” „ ф %Игнат/тати тяпегцяптх :: пппактя- тт нападал ,»/?,”* “ ”

.
, ,.” Х ””и? Ч

,Запичено обет. на основание чл 2 ЗЗЛД



Заличено обст. на основание чл. 2 ЗЗЛД

Подпис "(и печат)

Съгласен съм заплащането на дейностите на се извършва съглаеНО приложения проект
на дотовор
Декларирам, че ако предложението бъде прието, предиоЖената Цена. ще остане
постопнна и няма да бъде повиШаеана по вреМе- на изпълнението на. обществената
поръчка. .

ЗаЯвявам, че ако оБЩествената поръчка бъДе спечелена от „АТС-България““ ООД,
настоЯщото Ценово предложение ще се счита за споразумение между нас и
възлОжитепя,до подписване и влизане. в сила на дОговор.

Забележка:
При конетатИранетонат-аритметични “грешки се спазват следните кривина:

- В случай че общата ценена-съответнаетоканесъответства на произведението
“от единиЧнадта нена- и количеството, унастникът се стотранява от участие на основание-
чп. 107, 322,” 6. „а“ от ЗОП;

- В случай-че» общата предлагаха цена за всички. стоки не съответства на сбора
от общите цени за съответните стоки, участникът се отстранява от участие на
основание чл. 107, т2, 6. „е“ от ЗОП;

- Предложната обща стойност за изпъштение на поръчката, служи само за
масиране на офертите

дата
, , “, ,

0711201!) г..

Име и фаМипия

..им..."...„"м",.....1..:..

Т

“генен запечатан, "непрбзра-чен пише“, с
нашите, ,ПрбдЛагани ценови параметри; ;.пост

.
н в опаковкатапа.офертата за участие,

Забележка:. Отговорност за. “еве и,.а “автомати грешки или препуски в
изчисленията на предложенитецепи носи
разлика (; посочепите цени, изпие-тис цифри и думивъзложители: ще приема за
верни написаните :: думи.

Участва:ГеоргиАлександров .“(име и фамишая)

Длъжност; Унравитгел

дата: 0174111“ : 6111911".-

подпис и Ленат:

, инствена.участтшкът :;процедурата При“



двто правещо. НА-РЕЖДАНЕ

“тази:ми: чаша ЕМ;
>

Зазйдгаагй шта;
Нет» % опгтмият !”„Зрегтдсппитйег

5728-100208660010
Дт? *4 час че страшната ! Орочтчт стаа йте
06.03.2020” 17:86:01”

>
Пишете наим? на гот-тт
СОФИЙСК.А РАИОН НА ПРОКУРАТУРА (СР-П)“

на бг на “)]ЮЛУЧ8793115

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ АД
»щ пщащапет

ПРЕВОДНОНИЕЕЖДАНЕ
заплащане отг/кьм бюджета

Статицаза плаж . „
„5 %

“ Дам нз до::ухшнт:

(звание на юридическото птиче млн трите идваща)!

АТи-БЪПГАРИЯ ООД
БУЛСТЮ наМ:.ьпхзншопице/
1303327479

ЗЗДЪНЖЕЩФТОлице !*:) пица : ”

Н-цд!)ИХЕН .. НЗИПЕНОВЗНИЪЗНа Ю“ИЗИЧЗСКОТОЮУ-ЖЗ ИЮИ НЗИЦ") идем.”А.с БЪЛГАРИЯ оод
,КН на прави: т: 1 жители %ВК: н" “Шъ-ж та

3шшснввзг
При бачка - има: на бащата на изрежат! Елимците

*

“УНИКРЕ-“ДИТ БУПБДАНЕДК АД
платнена сите"?

ВГЗЕНА
Вид 5 падане”!
1000000

“дата на регистрации »б-Раутетзузтет гептзшйшх цип-“:

:се.оз;2ого
щия !. Рат/тнт„ме!! ,на реши

„чашки 4:34 щат). .

"Бйддокумтнт;1да„те „смя
2 - рева-шип щ акт
(! ШНИЕ

,? . за смет
“Такси”: .

“ “щанд плащане" » :

ацилни. негативни на АДА/.им автори
приходи и на Централниясгюящпсвзети

З, - „а нимфите.-19.9други
*

Запичено обет. на снование чл. 2
ззлд

.зрвхвезр “, .,

Ама-


