ДОГОВОР

Ш -иА>4Ъ с.

Днес 20.12.2019 г., в гр. София, между:
1. БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ, с адрес по регистрация : гр.
София, ул. „6-ти септември“ №21 и адрес на управление: гр. София, общ. Столична, бул.
„Г.М. Димитров“ №52 Б, БУЛСТАТ: 175092070, представлявано от ПАУН АТАНАСОВ
ИЛЧЕВ, и.д. председател и Димка Николова, началник отдел „ФСД“, наричано за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“ от една страна,
и

2. „ПЕРФЕКТ ПЛЮС“ ЕООД, ЕИК/БУЛСТАТ: 121381510 със седалище и адрес
на управление:
управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна,
На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) като се има
предвид предмета на обществената поръчка, открита и проведена на основание обявление
№ 07-00-128-1/06.12.2019 г. на и. д. председателя на Български институт по метрология и
като се имат предвид всички предложения от приложената оферта на участника, определен
за изпълнител след проведен избор по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, се сключи
настоящият Договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост
„Договор“, за следното: „ Извънгаранционна поддръжка на Интегрираната
информационна система на Б И М “, като страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава срещу
заплащане да осигури извънгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна
система на БИМ, съгласно Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя,
представляващи, неразделна част от настоящия Договор (Приложение № 2 и 3).

И.СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Срокът за изпълнение на Договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от
11.01.2020 г.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност на Договора е 29 900 лв. (двайсет и девет хиляди и
деветстотин) лева без начислен ДДС или 35 880 лв. (трийсет и пет хиляди осемстотин и
осемдесет) лева с начислен ДДС.
(2)
Посочената в ал. 1 цена е съгласно представено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Ценово
предложение - Приложение № 3, неразделна част от настоящия Договор и включва всички
разходи, в т. ч. данъците и всякакви други разходи, свързани с изпълнение на поръчката,
както и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/
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(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената по Договора както
следва:
1. авансово плащане в размер на 50% от цената по чл. 3, ал. 1, платимо съгл. ал. 5
от този член;
2. окончателно плащане, платимо в срок до 5 календарни дни, считано от
подписването на протокол за извършена работа между страните.
(4) Авансовото плащане по т. 1 от предходната алинея се заплаща в 5 дневен срок от
сключването на Договора, с банков превод, по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не преди
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
1. Оригинална данъчна фактура, издадена не по-късно от 5 дни, след датата на
гаранцията по т. 2.
2. Гаранция при условията на чл.4, ал.1-3 от настоящия Договор.
(5) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове:
с платежно нареждане по банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
Банка:
IBAN:
BIC: Г
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
авансово общата стойност по чл.2 от настоящия Договор. В този случай, Изпълнителят трябва
да представи неотменима банкова гаранция и/или застраховка, която обезпечава изпълнението
чрез покритие на отговорността на изпълнителя, и/или да внесе парична сума по банковата
сметка на БИМ: IBAN BG79BNBG96613300152701, BIC BNBGBGSD, обслужваща банка: БНБ,
Централно управление в размер на 3% от стойността по Договора, след което ще му бъде
изплатен останалите 50% аванс по сумата по Договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава
съответната сума от гаранцията в срок до 10 работни дни след представяне на приемопредавателния протокол за окончателно приемане на видовете работи.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от стойността
Договора без ДДС, а именно 598 л. (петстотин деветдесет и осем) лева („Гаранцията
изпълнение“), която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията

на
на

за
на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(2) Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

БНБ - Централно управление;
Банков код (BIC): BNBGBGSD;
Банкова сметка (IBAN): BG79BNBG96613300152701.
(3) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
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, във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извъртай

плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2.
да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(4) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(5) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпълнението иа този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, ако липсват основания за задържането от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(8) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл. 3, ал. 5 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него
лице.
(9) Гаранцията не се освобождава От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение
на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията.
( 10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 10
(десет) дни след Датата, установена по реда на чл.2 и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора
на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставката не отговаря на изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;
,
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването
несъстоятелност.

(12) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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 3 (три) дни да
допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 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. 4, ал. 1 от Договора.
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извърши услугата, съгласно Техническото предложение /приложение №2/ и
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в Техническата спецификация /приложение

№1/.

,

* ч . .• :

• . ■■.

2. да информира текущо Възложителя за хода на изпълнението на дейностите,
предмет на настоящия договор и да го уведомява за всяко възникнало събитие, което би
довело до забава и/или неизпълнение на задължение по договора и да предложи мерки за
неговото преодоляване;
3. да извърши дейностите по настоящия договор качествено и с дължимата грижа на
добрия търговец;
4. да изпълнява указанията, дадени от Възложителя, когато те не водят до
изпълнението на дейности извън предмета на договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цената на
услугата в размера и при условията на раздел III от настоящия договор.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение предмета на
договора;
2. иска Възложителя, респективно определеното от него с настоящия договор лице
да приеме изпълнението, когато същото отговаря на изискванията, посочени в настоящия
договор и приложенията към него;
3. получи дължимото плащане, в срока по реда и при условията, установени в раздел
III от настоящия договор.
'
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. иска извършването на дейностите, предмет на настоящия договор по вид,
характеристики и качество, съответстващи на уговореното в настоящия договор и
приложенията към него;
2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно срок,
качество, характеристики, технически данни, без това да пречи на оперативната дейност на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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3. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената с настоящия договор услуга на
мястото на изпълнение, в срока и по реда, предвидени в настоящия договор и приложенията
към него;
4. извърши проверка, чрез определеното с настоящия договор лице, за съответствие
с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставени в Техническата спецификация Приложение № 1, за съответствие с предложенията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съдържащи се в
Техническото му предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 2.
5. откаже приемане на работата и заплащането на цената, чрез определеното с
настоящия договор лице, когато констатира несъответствия по т А
6. дава указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълното, качественото и срочното
изпълнение, в съответствие с установеното в настоящия договор и приложенията към него;
7. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи договори за подизпълнение,
сключени с посочените в офертата му подизпълнители;
8. задържи и/или усвои изцяло или отчасти гаранцията за добро изпълнение по реда
и при условията, предвидени в настоящия договор.

VI. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 6. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, неизправната
Страна дължи на изправната неустойка в размер на 3% (три на сто) от Цената за всеки ден
забава, но не повече от 50 % (петдесет на сто) от стойността на договора.
Чл. 7. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на или
при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
изцяло и качествено, без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай че и
повторното изпълнение на доставката е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати договора.
Чл. 8. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 20 % (двадесет на сто) от
Стойността на Договора.
Чл. 9. 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.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 10. (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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 (три)
дни от настъпване на невъзможността и да представи доказателства;
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 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7-дневно писмено предизвестие
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Договорът може да бъде прекратен
1.
по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.
когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност
или ликвидация - ио искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при виновно неизпълнение
на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с отправяне на 7-дневно писмено предизвестие до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Разваляне на договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(2) За целите на този Договор, Страните ще считат за виновно неизпълнение на
съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на доставките в срок до 5
(пет) дни, считано от Датата на влизане в сила;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил изпълнението на доставките за повече от 5 (пет) дни;
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Техническата
спецификация и Техническото предложение.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора само с писмено уведомление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му даде допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни
непременно в уговореното време.
Чл. 12. 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. В
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение,
подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на Българското
законодателство.
Чл. 13. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите
плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да преустанови предоставянето на Доставките, с
изключение на такива дейности, каквито може да бъдат необходими и поискани от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. При прекратяване на договора, поради изтичане на срока му, се подписва
окончателен протокол между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
Чл. 14. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
Чл. 15. (1) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение,
причинено от непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има
значението на това понятие по смисъла на чл. 306, ал. 2 от Търговския закон.
(2) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към
момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила.
(3) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила,
е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до
минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
3 (три) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои
/
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непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4)
Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
Чл. 16. 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.
Чл. 17. (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) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ допълнително определя упълномощеното от него длъжностно
лице - отговорник по изпълнението на договора и уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3-дневен
срок от определянето.

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес
Тел.: 02
Факс: 0:
e-mail: <
Лице за
.—
(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;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по
куриер;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 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 3 (три) 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,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването й в съответния регистър.
Чл. 18. 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. 19. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се
уреждат между Страните чрез преговори, а при непоетигане на съгласие - спорът ще се
отнася за решаване от компетентния български съд.
^

Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 - Техническа спецификация;
Приложение № 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра — два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
л
W1 У

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ПАУН ИЛЧЕВ
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕ.

ДИМКА НИКОЛОВА
^
'
НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛ ФСД, ДИРЕКЦИЯ ОА
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Образец № 3
ДО
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
бул. ”Д-р Г. М. Димитров” № 52 Б,
гр. София, п. к. 1040
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител чрез събиране на оферти по реда на Г лава двадесет и шеста, на
основание чл. 187, във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП за обществена поръчка с предмет:

„Извънгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна система на
БИМ“

от Тодор Велев Велев, представител на ПЕРФЕКТ ПЛЮС Е О О Д сЕ И К 121 381 510,
(

1. След като се запознах с документацията за участие по обществена поръчка с
предмет „Извънгаранционна поддръжка на Интегрираната информационна система
на БИМ“, подписаният, представляващ и управляващ Перфект Плюс ЕООД, заявявам
следното:
ПРЕДЛАГАМ обща цена за изпълнение на поръчката, съгласно условията на
документацията за участие, в размер 29 900.00 ( двадесет и девет хиляди и деветстотин лева
и 00 стотинки) лева без ДДС и/или 35880.00 (тридесет и пет хиляди осемстотин и осемдесет
лева и 00 стотинки) лева със ДДС.
Предложената обща цена включва всички разходи по изпълнението.
Предложената обща цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията и техническата спецификация по обществената поръчка.
Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок
на изпълнение на поръчката.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.

Забележка:
Предложените цени трябва, да бъдат посочени в лева, със закръгление до втората цифра
след десетичния знак.
Офертите на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност на
настоящата поръчка. Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност,
1

ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Определената прогнозна
стойност се явява максимална за поръчката, оферти над нея ще бъдат отстранявани.

Забележка: При констатирането на аритметични грешки се спазват следните
правила:
'
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема
словесното изражение на сумата;
В случай че има допусната грешка при изчисляване на цената с ДДС, за меродавна
се приема цената без ДДС.

Дата
Име и фамилия
Подпис

16.12.2019 г.
Тодор Велев
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Образец JVs 2
ДО
БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
бул. мД-р Г. М. Димитров" № 52 Б,
гр. София, и. к. 1040

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста
от Закона за обществени поръчки (ЗОП) с предмет: „Извънгаранционна поддръжка на

Интегрираната информационна система на БИМ“
от Тодор Велев Велев, представител на ЕРФЕКТ ПЛЮС ЕООД с ЕИК 121 381 510,
на управление:
кореспонденция
02, факс 02 980 (

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА/ГОСПОЖИ,

1.
Правим следното предложение за изпълнение на поръчката, съгласно
изискванията на Възложителя:
Приложение 1 към настоящото техническо предложение за изпълнение на поръчката
„ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“
2.

Срокът за изпълнение на поръчката е 12 дванадесет месеца, считано от 11.01.2020 г..

3.
Декларираме, че за изпълнението на тази поръчка разполагаме с подходящ по състав
екип от висококвалифицирани специалисти.

4.

Декларираме, че изпълнението на
съответствие с Техническата спецификация.

поръчката ще бъде извършено в пълно

5.
В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора.
Декларираме, че направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни до до
17:30 часа на 31.02.2020 г.. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета
по всяко време, преди изтичане на този срок.
При подготовка на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд*.

1

* Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,
които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:

-

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАГ1 - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg

-

Относно задълженията, свързани с опазване иа околната среда:

Министерство на околната среда и водите:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67, Телефон: 02/ 940 6000
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/

-

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социалната политика:
София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443; 0800 88 001
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”:
София 1000, бул. „Дондуков” № 3,
Телефон: 02/8101 759; 0700 17 670; e-mail: secT-idirector@gli.government.bg

** Участникът има право по своя преценка да допълва техническото предложение извън
определеното по-горе минимално задължително съдържание.

Приложение

1

„ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
В
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
Дата
Име и фамилия

16.12.2019 г.
'

Тодор Велев

Длъжност

управител

Наименование на участника

ПЕРФЕКТ ПЛЮС Е(
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