
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ” ЕООД, ГР. РУСЕ
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа по обособени 
позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за 
туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - 
шест броя турникети е вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови 
системи и доставка и монтаж на два броя покривна конструкция“

ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка на основание 

чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

.2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град 
Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. Даниел Панов, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново 
и лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ЕН ЕР ДЖИ СОФТ” ЕООД, със седалище и адрес: гр. Русе 7004, ул. 

„Муткурова“ №11, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41, тел.: 0883 
367475, e-mail: info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com, с ЕИК: 117694352, 
идентификационен номер по ДДС BG117694352, представлявано от Тодор Гечев, в 
качеството на управител, определен за „ИЗПЪЛНИТЕЛ” след събиране на оферти с 
обява №ОБ - 7 от 10.04.2020 г. и публикувана информация за обява в АОП с ID 
№9098043, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните”, а всеки от 
тях поотделно „Страна”);

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 20, ал.
3, т. 2 от Закона за обществените поръчки се сключи този договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за туристическите обекти на 
Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест броя турникети с 
вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и 
монтаж на два броя покривна конструкция срещу възнаграждение и при условията на 
този Договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
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Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения №№ 
1,2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, 
посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от настъпване на съответното 
обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан и от дете 
Страни и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения 
по Договора.
(2) Срокът за доставка и монтаж на шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS 
модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя покривна 
конструкция е 90 (деветдесет) работни дни, считано от датата на сключване на 
договора.

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е град Велико Търново.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща стойност, 
съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 
договор в размер на: 44 466,00 лева без ДДС или 53 359,20 лева с ДДС (наричана по- 
нататък „Цената“ или „Стойността на Договора“), съгласно Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо Приложение №3, от която:
Е Цена за 6 (шест) брой турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули: 33 466,00 лева без 
ДДС;
2. Цена за 2 броя Автоматизирана релсова система, включително ел. инсталации и 
монтаж: 8 000,0 лева без ДДС;
3. Цена за 2 броя Покривна конструкция, с предвидено пространство за съхранение на 
UPS устройство, електрозахранващ блок, модули с връзки за кабели: 3 000,00 лева без 
ДДС.
(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
доставката, включително и трудовите възнаграждения на персонала, който ще изпълнява 
поръчката [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо),] разходи за транспорт, 
консумативи, такси, наем и други разходи, които участникът предвижда да направи във 
връзка с изпълнението на обществената поръчка като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи 
на промяна.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор, 
както следва:
1. 30% от стойността на договора - авансово от сумата по чл. 6, ал. 1. Авансът се
превежда до 30 дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и 
представена гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово 
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предоставени средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, 
посочени в ЗОИ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от 
него гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени 
средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа от 
окончателното плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените 
средства е за размера на тези средства (предоставените средства) и се освобождава до 
три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане 
обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово 
плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по 
гаранцията за авансово предоставени средства. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 
гаранция, предоставена за обезпечаване на авансово плащане, дължи възстановяване на 
аванса в размер на неусвоената част в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и/или 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го удължава от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и/или 
упражнява правата на гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 
приложи повече от един от посочените способи до възстановяване на неусвоената част 
от аванса.
2. Окончателно плащане в размер на остатъка от сумата по чл. 6, ал. 1 в 30 дневен срок 
по банков път след изпълнение на доставката и монтажа, въвеждане в експлоатация на 
доставеното оборудване, подписване на протокол без забележки и представяне на 
оригинална фактура за стойността.

Чл. 8. Окончателното плащане по този Договор, се извършва въз основа на 
следните документи:

Е приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съответно спазване на разпоредбите на Раздел 
„Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора и

2. фактура в оригинал за съответната дължимата част от Цената, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: Прокредит Банк АД
BIC:__________
IBAN: 1

(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че 
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени.

Чл. 10. (1) Когато за частта от доставката, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки, 
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната 
част за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко на 
подизпълнителя.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането 
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно 
със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 
недължими.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставките, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 
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(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел 
от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или 
от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 6 - 9 от 

договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

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

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да извърши отстраняване на всякакви констатирани несъответствия в указания 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи 

в хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може 
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5; да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 30 от Договора;

6. 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;

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този 
Договор;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение 
с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 14 ЗОП.

9. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при изпълнението 
на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен да възстанови 
на Възложителя всички неправомерно изплатени суми.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи доставките в уговорените срокове, количество и 

качество;
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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, 
или да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, 
но без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани 
несъответствия, в съответствие с уговореното в чл. 17 от Договора;

5. да не приеме някои от доставките, в съответствие с уговореното в чл. 17 от 
Договора;

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на доставката когато отговаря 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 предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Доставката, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 30 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка е изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. Предаването на изпълнението на Доставката се документира с протокол 
за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“).

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска отстраняване на всяко констатирано несъответствие в определен от 

него срок, като в такъв случай това се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са 
от такова естество, че резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК. УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Гаранционният срок на доставената стока, предмет на настоящия 
договор е както следва:
- Гаранционен срок на турникетите: 24 (двадесет и четири) месеца.
- Гаранционен срок на автоматизираните релсови системи: 24 (двадесет и четири) 
месеца.
- Гаранционен срок на покривните конструкции: 24 (двадесет и четири) месеца.
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол без забележки, за цялостната доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 
доставеното оборудване, предмет на настоящия договор.
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Чл. 19. (1) В рамките на договорения гаранционен срок по предходния член, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 1 (един) работен ден след получаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощен от него представител на уведомление (по 
телефон, факс или' e-mail) за несъответствие/дефекти и повреда на доставената стока с 
условията на договора, без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани 
несъответствието/дефекта и повредата. Всички разходи във връзка с горното, 
включително митническите сборове, ДДС и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва със свои средства (включително транспорт) 
гаранционен ремонт на доставената стока в посочения в предходното изречение срок на 
място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, необходимо за 
отстраняване на дефект/несъответствие/повреда.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани 
недостатъците/дефекта и/или повредата по реда на ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците за сметка и риск на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от представяне на 
платежен документ за направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи да ги заплати изцяло.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 20. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 2% (две на сто) от 
Цената за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет на сто) от Стойността на 
Договора.

Чл. 21. (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение 
за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати договора.

(2) При пълно неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска неустойка в 
размер на 50% от стойността на договора и да прекрати същия.

Чл. 22. 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.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. (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 3 (три) 
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;
(2) Договорът може да бъде прекратен
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1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на всяка от Страните.
Чл. 24. 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 от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на 
писмено 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. 25. 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 клаузата за 
разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 26. 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:
а) да преустанови изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито може 

да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка 
с предмета на Договора.

Чл. 27. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен 
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред 
доставки, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената 
част от авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово 
предоставените средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване 
на Договора до тяхното връщане.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 28. (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.

Спазване на приложими норми
Чл. 29. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите 

подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни 
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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 № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конфиденциалност
Чл. 30. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 
станала й известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална 
информация“). 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. Не се смята за конфиденциална 
информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, стойността и предмета 
на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит професионален опит от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З 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 Конфиденциалната информация 
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 31. 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 доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което 
съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 32. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 33. 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.

Непреодолима сила
Чл. 34. (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. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за 
изпълнение на поетите с Договора задължения.

(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 в срок до 2 (два) дни от настъпване на 
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата 
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и 
очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната 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. 35. 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
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Чл. 36 (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. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: Община Велико Търново, пл. „Майка България“ №2
Тел.: 062 619249
Факс: 062 619231
e-mail: pavel.hristov@veliko-tamovo.bg
Лице за контакт: Павел Христов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Бигла“ №41
Тел.: 0883367475
e-mail: info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com
Лице за контакт: Тодор Гечев, Янна Стоянова

(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;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. 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 5 (пет) 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 5 (пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Език
Чл. 37. (1) Този Договор се сключва на български език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, отчети 
и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, ако бъдат 
необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са за сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право
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Чл. 38. 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.

Разрешаване на спорове
Чл. 30. 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 непостигане на съгласие - спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд в град Велико Търново.

Екземпляри
Чл. 41. Този Договор се състои от 11 (единадесет) страници и е изготвен и 

подписан в 2 (два) еднообразни в съдържанието екземпляра - по един за всяка от 
Страните.

Приложения:
Чл. 42. 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;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ.' 'v7z
Кмет на Община ВеликяГърЩцво

ТОДОР ГЕЧЕ1
Управител на „

ИЗПЪЛНИТЕЛИ

’ ЕООД

Даниела Данчева <
Главен счетоводител Община Велико Търново

11

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Описание, количествени и технически спецификации на оборудването

I. Описание на предмета на обществената поръчка.
1. Предметът на поръчката включва дейности по доставка и монтаж на система 

за контрол на достъпа за туристическите обекти на Регионален исторически музей в 
град Велико Търново - шест броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, 
автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя покривна 
конструкция. Посоченото оборудване е във връзка с реализирането на проект за 
разработване на електронна система за продажба на музейни билети на три музейни 
обекта: църква „Св. 40 мъченици“, Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и 
Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“.

На първите два посочени обекта следва да бъде реализирана покривна 
конструкция, с предвидено пространство за съхранение на UPS устройство, 
електрозахранващ блок, модули с връзки за кабели, като дизайна на съоръжението 
следва да бъде съгласувано с арх. Донка Колева - главен експерт в дирекция „Култура, 
туризъм и международни дейности“ и д-р Иван Църов - директор на Регионален 
исторически музей - Велико Търново с оглед стриктно спазване на утвърдени правила 
от Национален институт за недвижимо културно наследство. Всички турникети, 
предвидени за работа във външни условия, следва да имат реализирани покривни 
елементи, независимо от сертифициране по стандарт IP67, IP47, IP 42, имайки предвид 
задължителни предписания за монтаж и експлоатация от производителите, 
изпълнението на които покрива съответни гаранционни ремонти и замяна на 
дефектирали части.

Имайки предвид горепосочената информация, следва да бъде отбелязано, че в 
кратки срокове е възможна реализация на работни процеси в реална среда на 
електронна система за продажба на музейни билети, свързана с Мултимедиен 
посетителски център „Царевград Търнов“, като за другите два музейни обекта е 
необходимо реализиране и на съответната покриван конструкция, съобразена с всички 
предварително заложени изисквания (приложение №1.1. към Техническата 
спецификация - Технически характеристики).

2. Количествени и технически спецификации на оборудването - Техническите
параметри на оборудването и на покривната конструкция са подробно представени в 
приложение №1.1 - Технически характеристики към настоящата техническа
спецификация, както следва:
2.1. Турникети: параметри на устройствата - 6 броя;
2.2. Баркод четец, монтиран към турникета;
2.3. Функционално описание на технологичните процеси за пропускане на посетители и 
работа на система от турникети.
2.4. Релсова система - за монтиране на турникетите в единна релсова подвижна 
система.
2.5. Конструкция за покриване на технически съоръжения, свързани с ел. мрежа, с цел 
защита от силно запрашване и проникване на вода (включваща доставка и монтаж) - 2 
броя.

Първоначално заложеното количество турникети и покривни конструкции е 
разпределено по обекти, както следва:

• За църква „Св. 40 мъченици“ - 1 брой турникет с покривна конструкция;



• За AMP „Царевец“ - 4 броя турникети с покривна конструкция;
• За Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ - 1 брой 

турникет.
3. Предлаганият от участника срок за доставка и монтаж на оборудването не 

трябва да надвишава 90 (деветдесет) работни дни от подписването на договор за 
изпълнение на поръчката.

4. Предлаганото от участника оборудване трябва да бъде ново и неупотребявано, 
с осигурено гаранционно обслужване. Гаранционният срок на доставеното оборудване 
се предлага в месеци, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол без забележки, за цялостната доставка и монтаж на доставеното оборудване. 
Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 месеца, като се посочва 
еднакъв гаранционен срок за цялото оборудване, считано от датата на въвеждане в 
експлоатация, удостоверена с приемо-предавателен протокол. Гаранционното 
обслужване обхваща безвъзмездното отстраняване на всякакви несъответствия или 
отклонения на оборудването от показателите, определени от производителя на 
оборудването, поради проявен фабричен дефект, дефекти в материала, дефекти в 
изработката или механична повреда, непредизвикани от неправилно съхранение и 
експлоатация.

5. Участниците следва да посочат цените на предлаганото от тях оборудване за 
обектите Църква „Св. 40 мъченици“, Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и 
Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ в град Велико Търново, както 
следва:
- Общо за 6 броя Турникети с вградени Wi-Fi и GPRS модули и контролер за 
управление на турникетите;
- Общо за 2 броя Автоматизирана релсова система, включително ел. инсталации и 
монтаж;
- Общо за 2 броя Покривна конструкция, с предвидено пространство за съхранение на 

UPS устройство, електрозахранващ блок, модули с връзки за кабели,
като се вземе под внимание местонахождението им по обекти и съгласно техническите 
им характеристики.

6. Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на 
конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, 
сертификат, конкретен произход или производство да се чете и разбира „или 
еквивалент”.



Приложение №
,z

Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

с предмет: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа по обособени 
позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за 
туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест 
броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и 
доставка и монтаж на два броя покривна конструкция ”

Долуподписаният Тодор Гечев,
е ЕГН , лична карта № издадена на 25.10.2019 г. МВР Русе, гр.Русе,
ул.“, . . s
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на Ен Ер Джи Софт ЕООД,

(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 117694352, актуален телефон: 0883367475
факс:..................... ; електронна поща info@nrjsoft.com, yanna@nrjsoft.com

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за контрол на достъпа 
по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за 
туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест 
броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и 
доставка и монтаж на два броя покривна конструкция

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя.

1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, 
в срок, при спазване на съответните професионални и нормативни изисквания и документи.

2. Срок за доставка и монтаж на шест броя турникети, автоматизирани релсови 
системи и две покривни конструкции - 90 работни дни от датата на сключване на 
договор.

* Предложеният срок не може да е по-дълъг от 90 работни дни.
3. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в съответствие с 

количествените и минималните технически изисквания, съгласно Техническата 
спецификация - Приложение №1 към документацията.

Предлаганото от нас оборудване е за обекти Църква „Св. 40 мъченици“, 
Архитектурно-музеен резерват „Царевец“ и Мултимедиен посетителски център „Царевград 
Търнов“ в град Велико Търново и е както следва:
Турникети с вградени Wi-Fi и GPRS модули - 6 броя и контролер за управление на 
турникетите:
Технически параметри NRJ Act турникет Стойности
Работно напрежение 12 VDC
Консумация на електроенергия 7,0 А
Брой на посоките за преминаване 2
Скорост на пропускане

. (в режим нд един^фн ррдходЕ^ /•. />
30 души за 1 минута

//^
 /

mailto:info@nrjsoft.com
mailto:yanna@nrjsoft.com
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Скорост на пропускане
(в режим на свободно преминаване)

70 души за 1 минута

Размери на турникети в разгънато 
положение:
максимални (дължина х ширина х височина)

780 х 800 х 1100 мм

Ширина на прохода минимум 480 mm
Диапазон на работна температура от - 20 ° С до + 68 0 С

IP стандарт

IP54
IP защита: термин, обозначаващ 
степен защита на даден уред от 
въздействието на околната среда, 
защита от проникване на твърди 
частици или флуиди в корпуса на 
уреда. Проникването на външни 
елементи може да доведе до 
нарушаване работата на устройството 
или до пълното му увреждане, както 
и до нараняване на намиращи се в 
близост хора.

Средно време до повреда 4 000 000 задействания на механизма 
за преминаване.

/СТТ/

Допълнителни технически характеристики
Падащо рамо за механизма на турникета при изключено електрозахранване.
Единично преминаване в една посока.
Свободно преминаване в една посока (когато е необходимо).
Единичен проход във всяка посока (когато е необходимо).
Свободно преминаване в двете посоки (когато е необходимо).
Винаги заключено рамо (затворена за влизане и излизане).
Режим на достъп: заключен режим за преминаване, когато липсва идентификация; 
пропускане - при успешна идентификация.
Автоматично прибиране/изваждане на системата.
БАРКОД ЧЕТЕЦ, МОНТИРАН КЪМ ТУРНИКЕТА

Технически параметри NRJ BARCODE
READER3

Стойности

Стандарти за сканиране, под дръжка Barcode 128, QR код, други опционални 1D 
баркодове, PDF417, Data Matrix

Широчина на сканиране максимална: А4
Тип елемент (стандарт) на сканиране CMOS
Скорост на сканиране 20 сканирания за 1 секунда
Дълбочина на цветовете 32 Bit
Тип интерфейс на свързване USB, RS232
Оптична резолюция минимум 600 * 1200
Източник на сканираща светлина Natural Light + LED
Максимален размер на медията за 
сканиране

А4

Размери: максимални 90 (L) x 75 (W) x 60 (H) mm
Тип баркод за сканиране Всички ID баркодове и QR код, PDF417, 

Data Matrix
Източник на светлина Бял светодиод
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Разделителна способност минимум: 200 * 360
Прозорец за сканиране минимум: 30.0mm * 50.0mm
Интернет свързаност GPRS модул за свързаност към Интернет с 

VPN/PPTP протокол за връзка с API и/или 
друг начин за осигуряване на постоянна 
мрежова връзка.

(посочва се модел, марка и технически параметри, съгласно минимално заложените в 
Техническата спецификация. Добавят се толкова редова, колкото са необходими)

'Т Автоматизирана релсова система - 2 броя, включително ел. инсталации и монтаж:
РЕЛСОВА СИСТЕМА NRJ Custom 1

Дължина: съгласно съответни измервания

Турникетите ще бъдат монтирани един 
до друг в единна релсова подвижна 
система, която притежава следните 
характеристики:

Възможност за свободен ход на всяко 
устройство, което да бъде премествано 
чрез приплъзване по релсовата система 
едно към друго, с цел осигуряване на 
свободно преминаване на пътни превозни 
средства (ППС).

Електрозахранващата система на всеки от 
турникетите следва ще е свързана по 
определен начин, с цел преместване на 
съответна страна.

Автоматизиран механизъм за прибиране 
или изнасяне на турникетите.
Автоматизираната система е приложима 
за обект: АМР „Царевец“, като същата е 
неприложима за обект: Мултимедиен 
посетителски център „Царевград 
Търнов“. Предложената система ще е 
механична и за обект:
църква „Св. 40 мъченици“.

(посочва се модел, марка и технически параметри, съгласно минимално 
заложените в Техническата спецификация. Добавят се толкова редова, колкото са 
необходими)

Покривна конструкция, с предвидено пространство за съхранение на UPS

КОНСТРУКЦИЯ ЗА ПОКРИВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Задание
Изработване на конструкция за покриване на 
технически съоръжения, свързани с ел. мрежа, с цел 
защгра от силно запрашване и проникване на вода.
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Описание

Характеристики

Изработване на покривна конструкция, с основна 
функция за предотвратяване навлизането на влага и 
прах в съоръженията за пропуск на посетители в 
туристическите обекти на Регионален исторически 
музей - Велико Търново.
Тип на конструкцията:

о Временна конструкция, с възможност за 
оптимизирани процеси по демонтаж и 
преместване на модули.

о Начини за закрепване на конструкцията: анкери 
______ или други аналогични решения.________________ 
Визия на конструкцията:

о Предложеното решение няма да контрастира на 
историческия фон за съответния туристически 
обект.

о Визията ще е съобразена с околната обстановка, 
катр цветовете трябва да са в подходяща 
тоналност спрямо конкретното
местоположение.

Функционални възможности на конструкцията:
о

о

о

Конструкция: прозрачен и/или непрозрачен 
материал с подходящ цвят.
Странични модули: съобразени с
конструкцията, без възможност за проникване 
на влага при валежи от дъжд или сняг.
Ще бъде предвидена странична защита при 
валеж с максимален наклон от 45 градуса, 
с цел превенция, свързана с проникване на вода 
в турникетите.

Материали за изработване на конструкцията: 
Комбинация от следните материали: стомана; 
алуминий; стъклопласт; армирано стъкло (със защита 
от натрошаване при счупване или спукване); подходящ 
поли карбонат, включително прозрачен материал._____
Приблизителни размери на конструкциите:
■ При конструкция от 4 турникета и спомагателна 
врата за изход при авария:

■ Турникети в изключено положение, с паднали 
рамена, реализират приблизителни размери от: 
280x260x1050 mm, което от своя страна следва 
залагане на следните параметри за покривна 
конструкция:

S Приблизителна дължина на
конструкцията: 2,2 метра (1 метър за турникетите; 0,3 
метра врата; 0,9 метра механизъм 
прибиране/извеждане на турникетите).

■S Приблизителна ширина

за

на 
конструкцията: 1,2 метра (0,3 метра за турникетите; 0,9 
метра за механизъм, кабелни връзки и канали).

Забележка: 1050 mm ще са приблизителни размери за 
осн оделна конструкция, като конструкцията не
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(посочват се технически параметри, съгласно минимално заложените в Техническата 
спецификация. Добавят се толкова редова, колкото са необходими)

следва да надхвърля 1100 mm, с основен модел 
височина на конструкция до 1400 mm.
Приблизителните размери са относими и за двете 
покривни конструкции.

3. Предлаганият от нас гаранционен срок на доставеното оборудване е както следва:
- Гаранционен срок на турникетите: 24 месеца.
- Гаранционен срок на автоматизираните релсови системи: 24 месеца.
- Гаранционен срок на покривните конструкции: 24 месеца,
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол без забележки, за 

цялостната доставка и монтаж на оборудването.
* Предложеният гаранционен срок не може да е по-кратък от 24 месеца (посочва се 

еднакъв гаранционен срок за цялото оборудване, който трябва да бъде не по-кратък от 24 
месеца) считано от датата на въвеждане в експлоатация, удостоверена с приемо- 
предавателен протокол. Гаранционното обслужване обхваща безвъзмездното 
отстраняване на всякакви несъответствия или отклонения на оборудването от 
показателите, определени от производителя на оборудването, поради проявен фабричен 
дефект, дефекти в материала, дефекти в изработката или механична повреда, 
непредизвикани от неправилно съхранение и експлоатация.

6. Задължаваме се да изпълним обществената поръчка в съответствие с 
количествените и минималните технически характеристики, съгласно Техническата 
спецификация, изискванията на възложителя и всички действащи нормативни документи, 
касаещи дейността, както и техниката за безопасност на труда.

Декларирам съгласие за съхранение и обработка на личните данни, които 
предоставям във връзка с участието на представлявания от мен участник в настоящата 
поръчка, при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Регламент
(ЕС) 2016/679 (GDPR).

Подпис и печа 
Дата 24/04/ 20^ 
Име и фамили 
Длъжност УпраЬ^т;

х.

\
ь

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.



Приложение №..л<.....
Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи за контрол на 
достъпа по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за 
туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест 
броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и 
доставка и монтаж на два броя покривна конструкция ”

Долуподписаният Тодор' Гечев,
с ЕГН ■, лична карта № издадена на 25.10.2019 г. МВР Русе, гр.Русе,
ул.“г_^________ г______  _ ___ ,___ „___ I, в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)
на Ен Ер Джи Софт ЕООД,

(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 117694352, актуален телефон: 0883367475
факс:............................................; електронна поща yanna@nrjsoft.com

Регистрация по ЗДДС: 117694352 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в 
полето)

Разплащателна сметка:
IBAN сметка 1
BIC код на банката 1_________ '
Банка: КЛОН ПРОКРЕДИТ БАНК АД
Адрес на банката: бул. „Тодор Александров“ 26,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на системи 
за контрол на достъпа по обособени позиции:
Обособена позиция №1: Доставка и монтаж на система за контрол на достъпа за 
туристическите обекти на Регионален исторически музей в град Велико Търново - шест 
броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и 
доставка и монтаж на два броя покривна конструкция ”:

1. Предлаганото от нас общо възнаграждение за доставка и монтаж на шест броя 
турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и 
монтаж на два броя покривна конструкция е:
44 466,00 лева без ДДС
53 359,20 лева с ДДС

*Участници, които не са регистрирани по ЗДДС, посочват крайна цена.

2. Посоченото по т. 1 възнаграждение включва:
Участникът посочва цените за доставка и монтаж на шест броя турникети с вградени Wi
fi и GPRS модули, автоматизирани релсови системи и доставка и монтаж на два броя 
покривна конструкция-.

2.1. Цена за 6 (шест) броя турникети с вградени Wi-fi и GPRS модули: 33 466,00 лева без 
ДДС;

2.2. Цена за 2 (два) броя автоматизирани релсови системи: 8 000,00лева без ДДС;

mailto:yanna@nrjsoft.com
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2.3. Цена за 2 (два) броя покривна конструкция: 3 000,00 лева без ДДС.

Забележка: Ако участникът не е регистриран по ЗДДС, посочва крайна цена.

Желаем аванс в размер на 30% (не-повече от 35% (тридесет и пет на сто) от общата 
стойност за изпълнение на предмета на договора.

3. Посоченото възнаграждение включва:
Всички трудови възнаграждения на персонала, който ще изпълнява поръчката, разходи за 
транспорт, консумативи, такси, наем и други разходи, които участникът предвижда да 
направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.

4. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при 
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на 
проекта на договор.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното от мен 
предложение.

Дата

Име и фамилия Тодор/ф

Подпис

24/0^
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