
ДОГОВОР

Днес.......................... 2020 г., в гр. София, между:
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ” АД, ЕИК: 831641791, със седалище и адрес на 

управление: гр. София 1504, район „Оборище“, ул. „Панайот Волов“№2, представлявано от Ивайло 

Филипов -  изпълнителен директор на дружеството, в качеството му на системен интегратор по чл. 7с 
от Закона за електронното управление и публичен възложител на обществени поръчки по смисъла на 

§45, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за електронното управление, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

и
„ТЕЛЕЛИНК БИЗНЕС СЪРВИСИС“ ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, улица 

„Панорама София“ № 6, Бизнес Център Ричхил, Блок Б, етаж 2, ЕИК/БУЛСТАТ: 130545438, 

представлявано от Иван Житиянов -  изпълнителен директор, наричан по-нататък за краткост 

„ИЗПЪЛНИТЕЛ“

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

на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 69 от Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), след проведена „открита“ процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и 

софтуер, необходими за обновяване на информационни и комуникационни системи на 

Национална агенция за приходите“
и въз основа на Решение № 51-00-30-19/31.07.2020 г. на изпълнителния директор на „Информационно 

обслужване“ АД за определяне на изпълнител на обществена поръчка по обособена позиция № 3 с 
предмет: Доставка на система за филтриране, проследяване и блокиране на Интернет трафик, 

система за управление на технически уязвимости и защитни стени за граничен слой“ (попълва се за 

съответната позиция, за която участникът е избран за изпълнител), се сключи този договор 
(Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка.

Страните се споразумяха за следното:

З аличаването на инф орм ация в докум ента  е на 
основание чл. 4 о т О бщ  реглам ент за  защ ита на 
данните.



I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да 

осъществи следните дейности:
1. доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на 

информационни и комуникационни системи на Национална агенция по приходите (наричано по-нататък 
за краткост „оборудването“ или „доставките“), подробно описано по вид, количество и технически 
характеристики в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предмет: „Доставка на 
комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационни и 

комуникационни системи на Национална агенция за приходите“ -  Приложение № 1 (наричана по- 
нататък „Техническа спецификация“), Приложение към нея, относимо към обособена позиция № 3 с 
предмет „Доставка на система за филтриране, проследяване и блокиране на Интернет трафик, система 
за управление на технически уязвимости и защитни стени за граничен слой“ - Приложение № 1.3 

(попълва се за съответната позиция, за която участникът е избран за изпълнител) и Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по обособена позиция № 3 -  Приложение № 2.3 (попълва се за 

съответната позиция, за която участникът е избран за изпълнител), представляващи неразделна 
част от настоящия договор.

2. гаранционно обслужване на доставеното по т. 1 оборудване (наричано алтернативно „гаранция 
и поддръжка“), осигурено в рамките на срока на гаранционно обслужване по чл. 4, ал. 3 в съответствие 

с предписанията на производителя, изискванията на настоящия договор и приложенията към него.
(2) Доставката на оборудването по ал. 1, т. 1 се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въз основа на 

писмена заявка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отправена чрез адреса за кореспонденция на хартиен носител, 
или по електронна поща, подписана с електронен подпис, създаден с квалифицирано удостоверение 

за електронен подпис на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен негов представител, съгласно клаузите 
на този договор. В писмената заявка се посочват:

1. Вид и количество на оборудването, което следва да бъде доставено;
2. Място на доставка на оборудването;
3. Срок на доставка, съобразен със сроковете и условията на доставка по настоящия договор.
4. Друга информация по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относима към изпълнението на договора.

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2.(1) Общата цена по договора е в размер на 1 658 700.00 лева (един милион шестстотин 

петдесет и осем хиляди и седемстотин лева и нула стотинки) без ДДС, съгласно Ценовото предложение
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на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3.3 (попълва се за съответната позиция, за която участникът 

е избран за изпълнител), неразделна част от настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за изпълнената доставка съобразно 

цените на оборудването, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3.3 
към настоящия договор (попълва се за съответната позиция, за която участникът е избран за 
изпълнител), умножено по броя на съответното доставено и прието оборудване (хардуер и софтуер).

(3) В цените по ал. 2, съответно в общата цена по ал. 1, са включени всички разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението на договора, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на 
каквито и да е други разноски по договора.

(4) Цените по ал. 2, съответно общата цена по ал. 1, посочени в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3.3 (попълва се за съответната позиция, за която участникът е 

избран за изпълнител) са крайни и не могат да бъдат променяни за срока на договора, освен в 

случаите, когато промяната е в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и при спазване на реда и условията 
наЗОП.

Чл. 3.(1) Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на следните 

документи:
1. Двустранно подписан приемо-предавателен протокол за извършена доставка по чл. 6, ал. 1; 

съответно чл. б, ал. 3, когато е приложимо.
2. Оригинална фактура, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съдържа подробна разбивка по 

единични цени, по услуги и видове за всеки един компонент, съдържащ се в доставеното оборудване.
(2) Плащането се спира, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде уведомен, че фактурата му не може да 

бъде платена, тъй като сумата не е дължима поради липсващи и/или некоректни придружителни 

документи или наличие на доказателства, че разходът е неправомерен. В този случай, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да даде разяснения, да направи изменения или представи допълнителна 

информация в срок до 3 (три) работни дни, след като бъде уведомен за това. В този случай срокът за 
извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
получи правилно оформена фактура и/или поисканите разяснения, корекции и/или допълнителна 
информация.

(3) Плащанията се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, с платежно нареждане по 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

Банка: „Уникредит Булбанк“ АД
IBAN: BG16UNCR76301022595389
BIC: UNCRBGSF
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи 
промени по ал. 3 в срок до 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.

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, 
които са приети по реда на раздел IV и са спазени условията на раздел 1Ха от настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и действието 

му се прекратява с изтичането на гаранционното обслужване, посочено в ал. 3. Датата на подписване 
е датата, посочена в деловодния номер на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поставен на стр. 1 от настоящия договор.

(2) Срокът на извършване на доставката на оборудването е до 80 (осемдесет) календарни дни 
(до 80 календарни дни съгласно изискванията на документацията за обществената поръчка по 

съответната обособена позиция) от получаване на писмената заявка по чл. 1, ал. 2 от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Срокът на гаранционно обслужване на доставеното оборудване е 5 години (минимум 5 (пет) 
години съгласно изискванията на документацията за обществената поръчка) и започва да тече от 

датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката.

Чл. 5. (1) Мястото на извършване на доставката е на територията на гр. София, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще посочи в писмената заявка по чл. 1, ал. 2 конкретния адрес на извършване на 
доставката.

(2) Гаранционното обслужване ще се извършва по местонахождението на доставеното и 

инсталирано оборудване.

IV. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 6. (1) Приемането на всяка конкретна доставка на оборудването се удостоверява с 

двустранен приемо-предавателен протокол, който се подписва от упълномощените представители на 

страните по договора. При извършване на доставка на софтуер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите сертификати или други документи, удостоверяващи предоставеното 
право на ползване на софтуера. („Приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването“).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставеното оборудване в момента на доставката и 

незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за несъответствия по отношение на количеството и качеството 

на някое от доставеното оборудване, в противен случай се счита, че същите са предадени без 
недостатъци. Приемането на доставката на оборудването с приемо-предавателен протокол /няма



отношение към установените впоследствие в срока на гаранционно обслужване дефекти и/или 
несъответствия, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка в съответствие с 
условията на настоящия договор.

(3) При констатиране на явни недостатъци, повреди, дефекти, липси, и/или несъответствия на 
оборудването с Техническата спецификация -  Приложение № 1, Приложение № 1.3 към нея (попълва 
се за съответната позиция, за която участникът е избран за изпълнител) или Техническото 
предложение -  Приложение № 2.3 (попълва се за съответната позиция, за която участникът е 

избран за изпълнител) при извършване на прегледа по ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже 
да подпише съответния приемо-предавателен протокол. В тези случаи страните подписват двустранен 
констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци, повреди, дефекти, липси и/или 
несъответствия и се посочва срокът, в който същите да бъдат отстранени („Констативен протокол за 

липса на съответствие“). След отстраняването им страните подписват двустранен приемо- 
предавателен протокол по реда и условията на ал. 1 за приемане на доставката.

(4) Правилото по ал. 2 не се прилага за недостатъци, които не са могли да бъдат забелязани при 
обикновен преглед. В тези случаи правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 3 се запазват, ако той незабавно 

уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за открития недостатък.
(5) Собствеността на доставеното оборудване и всички рискове преминават върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол по ал. 1 за 
приемане на доставката, съответно от датата на подписване на приемо-предавателния протокол по ал. 

3, когато е приложимо.
(6) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителя/подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и подизпълнителя/лодизпълнителите.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА

Чл. 7. 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.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:

1. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получи оборудването съгласно условията на настоящия 
договор и приложенията към него;

2. извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, 
количества, стадий на изпълнение, технически параметри без с това да пречи на оперативната дейност 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
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3. изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията, 

произтичащи от договора;

2. приеме доставеното оборудване при качествено и точно изпълнение на задълженията от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да използва оборудването съобразно предназначението му и предписанията на 
производителя;

4. да заплати цената при извършване на доставката при качествено и точно изпълнение на 
задълженията, съгласно клаузите на настоящия договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи уговореното 
възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия договор;

2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на задълженията 
си по договора;

3. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставката, когато тя отговаря на изискванията, 
посочени в настоящия договор и приложенията към него.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да:
1. изпълни поръчката, предмет на настоящия договор, в срок и качествено, в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация и Техническото предложение, които представляват 
неразделна част от настоящия договор;

2. информира текущо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за хода на изпълнението 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 предаде оборудването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в състояние, отговарящо на следните 

изисквания:
3.1. да е ново и оригинално, опаковано в оригинална опаковка на производителя с ненарушена 

цялост и всички необходимо, придружено със съответната техническа документация на електронен 

носител;
3.2. да отговаря на всички стандарти в Република България относно ергономичност, пожарна 

безопасност, норми за безопасност и включване към електрическата мрежа;
4. да заменя доставеното оборудване при констатиране от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на скрити 

недостатъци с ново оборудване, отговарящо на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно клаузите 

на настоящия договор. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;



5. да извършва гаранционно обслужване на оборудването съгласно предписанията на 
производителя, изискванията на настоящия договор и приложенията към него,

6. по отношение на доставения софтуер (когато е приложимо):
6.1. да предоставя всички нови версии на софтуерните продукти, с оказване на необходимото 

съдействие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изтеглянето им и за работата с тях (когато е приложимо);
6.2. да предоставя информация по запитвания и заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във 

връзка с ползването на продуктите (когато е приложимо);
6.3. да оказва висококвалифицирана специализирана помощ и съдействие за отстраняването 

на възникнали инциденти и проблеми (когато е приложимо);
6.4. да отстранява възникнали грешки в софтуера и своевременното да го обновява (когато е 

приложимо);
6.5. да осигури свободно и безпрепятствено ползване на продуктите за срока на действие на 

доставените за тях лицензи (когато е приложимо).
7. да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на пречки от стопански, 

административен или друг характер, които могат да забавят или да направят невъзможно 
изпълнението на този договор, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за 

отстраняването им.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 12. (1) При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 1% (едно на сто) от стойността по чл. 2, ал. 1. 
(„Гаранцията за изпълнение“) или 16 587,00 лв. (шестнадесет хиляди петстотин осемдесет и седем 

лева и нула стотинки).

(2) Гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, както следва:

1.50% от сумата по ал. 1 -  за изпълнение на дейностите по доставка на оборудването;

2.50 % от сумата по ал. 1 -  за изпълнение на дейностите по гаранционно обслужване.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията в една от следните форми:
1. парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
2. банкова гаранция; или

3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 13. (1) В случай на изменение на договора, извършено в съответствие с този договор и 
приложимото право, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за
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привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на договора, в срок до 
3 (три) работни дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените 
условия на договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 
спазване на чл. 14 от договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 15 от договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 16 от договора.

Чл. 14. (1) Когато гаранцията се предоставя във вид на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

IBAN: BG43CECB979010С7866100;
BIC: CECBBGSF
Банка: „Централна кооперативна банка“ АД

(2) Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) 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, и да съдържа задължение на банката-гарант да извърши плащане при първо 

писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение 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, 

като при необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Всички банкови разходи свързани с откриването и обслужването на банковата гаранция, по 

усвояването на средства от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, какго и 

при нейното връщане са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 16. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, предварително 
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 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 на този договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в определения в чл. 12, ал. 1 размер;
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2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, плюс 30 (тридесет) 
дни, като при необходимост срокът на валидност на гаранцията се удължава или се издава нова.

3. Застрахователната премията по застраховката следва да е платена на сто процента (не се 
допуска разсрочено заплащане на застрахователната премия) и не може да бъде използвана за 
обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на 
застраховката за изисквания срок, какго и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, както следва:

1. Сумата по чл. 12, ал. 2, т. 1 се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след окончателното 
приемане на доставката, ако липсват основания за задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
каквато и да е сума по нея.

2. Сумата по чл. 12, ал. 2, т. 2 се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока 
на гаранционното обслужване, посочен в чл. 4, ал. 3, в случай, че липсват основания за задържането 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на каквато и да е сума по нея.

(2) 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. 12, ал. 1 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/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице.

(3) Гаранцията или съответната част от нея 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 гаранциите.

Чл. 18. 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.

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен размер, в
следните случаи:



1, при пълно неизпълнение и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

Чл. 20. 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.

Чл. 21. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и договорът 
продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 (пет) 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. 12, ал. 1 от договора.

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за 

изпълнение са престояли при него законосъобразно.

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за срока, посочен в чл. 4, ал. 3, пълната функционална 

годност на доставеното оборудване съгласно предписанията на производителя, изискванията на 

настоящия договор и приложенията към него.
(2) В рамките на срока по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява за своя сметка всички повреди и/или 

несъответствия на оборудването, съответно подменя дефектирали части, устройства, модули и/или 
компоненти с нови съгласно предписанията на производителя, изискванията на настоящия договор и 

приложенията към него.
(3) В гаранционното обслужване се включва замяна на част (компонент) със скрити недостатъци с 

нова или на цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по 

предназначението му, както и всички разходи по замяната.
Чл. 24. (1) В случай на констатиран дефект и/или несъотвествие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

последният се задължава своевременно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникналия дефект и/или 
несъответствие по факс, електронна поща (e-mail) или чрез регистрация в електронната система на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ („рекламационно съобщение“ ).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури преглед на място в срок не по-късно от следващия 

работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч, след получаване на рекламационното съобщение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ал. 1. След преглед на оборудването се съставя констативен протокол за вила на



повредата и/или несъответствието, работите и срока, необходими за отстраняването („Констативен 
протокол за повредата“). Констативният протокол за повредата се подписва от представители на 
страните по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани настъпилата повреда и/или несъотвествие и 
възстановяване на пълната работоспособност на оборудването. Остраняването на настъпила повреда 

и/или несъответствието се осъществява по местоположението на оборудването.
(4) При невъзможост за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок от 

следващите два работни дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оборотно оборудване, 

притежаващо характеристиките в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително нови 

алтернативни решения при запазване на пълната изисквана функционалност, до пълното остраняване 

на повреда или несъотвествие, като срока на гаранционно обслужване на оборудването в процес на 
поправяне, се удължава със срока, през който е траело отстраняването на повредата.

(5) В случай, че повредата и/или несъотвествието прави устройството негодно за използване по 
предназначението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени го замени с ново, с параметри 

гарантиращи същата или по-добра функционалност и производителност. Приемането на новото 

устройство е по реда на чл. 6, ал. 1 (съответно чл. 6, ал. 3, когато е приложимо). В този случай 
продължава да тече срока на гаранционно обслужване за съответното заменено устройство, част от 
оборудването, част от оборудването, считано от датата на приемането му с приемо-предавателен 
протокол по чл. 6, ал. 1, (съответно чл. 6, ал. 3, когато е приложимо). Всички разходи за замяната са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) За всяка извършена дейност по гаранционно обслужване се съставя протокол, който съдържа 
описание на извършената дейност. Протоколът се подписва от представители на страните по договора.

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя обобщен отчет за извършените 
дейности по гаранционно обслужване на всяко тримесечие, които се приемат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 

обобщените отчети се посочва най-малко следната информация: период на покритие на отчета и 

списък с възникналите проблеми и параметрите, при които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отстранил проблемите.
(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има забележки по представения отчет по ал. 1, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да го подпише. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в срок до 10 (десет) работни дни от получаване на уведомлението, страните 
подписват констативен протокол, в който се отразяват направените забележи и се определя срок за 

тяхното отстраняване. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише констативния протокол 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да състави такъв протокол като съдържанието му е задължително за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането се извършва след отстраняване на забележките в установения срок с 
подписването на коригиран отчет.



(3) Ако забележките не бъдат отстранени в установения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 

договора с едностранно уведомление, отправено до другата страна, без да дава допълнителен срок за 
изпълнение.

Чл. 26. (1) При пълно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява предоставената гаранция за изпълнение.

(2) При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
нарушение на уговорените в този договор срокове, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от сумата по чл. 2, ал. 1, за всеки просрочен ден.

(3) При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на задълженията му за плащане по договора, 
същият заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % (нула цяло и една десета на сто) от 
сумата по чл. 2, ал. 1, за всеки просрочен ден, но не повече от 3 на сто (три на сто) от тази сума.

(4) При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за сервизно обслужване в 
гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неустойка в размер на 0.5 (нула цяло 

и пет десети на сто) на сто от сумата по чл. 2, ал. 1.

Чл. 27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцията 
за изпълнение.

Чл. 27а. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три дни от сключването на договор за 

подизпълнение, както и на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител, да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора/допълнителното споразумение, 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 или ал. 14 от ЗОП.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или бездействията на 

подизпълнителите си, като участието им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. Видът и делът на участието на 
подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) При сключването на договор/и с подизпълнител/и, офериран/и в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия, че:
1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителя/ите;

1 Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят < идил 
използването на подизпълнители

VIII. НЕУСТОЙКИ

IXa. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ (когато е приложимо)1
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2. действията на подизпълнителя/ите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 
договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от отговорност;

3. при осъществяване на правата си по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може без 
ограничения да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителя/ите;

4. подизпълнителят няма право да превъзлага една или повече от дейностите, които са включени в 
предмета на договора за подизпълнение.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение 
на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при 
предвидените в ЗОП условия.

(5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред или изпълнението на 
дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от 
страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

(6) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на настоящия 
договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 276. (1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

(2) Разплащанията по ал . 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя 
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15- 
дневен срок от получаването му.

(3) Към искането по ал. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. IX.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 28. (1) Настоящият договор се прекратява:

1. с изпълнение на всички задължения на страните по договора;

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора, включително отмяна 

на изключителните права за системния интегртор за изпълнение на съответните дейности, 
посредством промяна в нормативната уредба.



3. при настъпване на друга невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора 
(„непреодолима сила“), продължила повече от 45 дни;

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 Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях 
лица и техните действителни собственици.

(2) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;

2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелсност или ликвидация -  
по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

Чл. 29. 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. 30. (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 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.

(2) По смисъла на този договор „виновно неизпълнение на съществено задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ“ е:

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на задължение по настоящия договор с повече 

от 30 (тридесет) календарни дни;
2. при системно (три или повече пъти) неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

гаранционно обслужване на оборудването и при пълно неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за гаранционното оборудване;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си.

Чл. 31. При предсрочно прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки/услуги.

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
/

/
/
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Чл. 32. {1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не може да се 
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за 
възникването на непреодолима сила.

(2) 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 непреодолимата сила.

(3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

X .

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 33. (1) Всяка от страните по този договор се задължава да пази в поверителност и да не

разкрива или разпространява информация за другата страна, станала Q известна при или по повод 

изпълнението на договора („Конфиденциална информация“) включително и след прекратяването на 
същия, неограничено във времето. 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. Ме се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на 
договора, стойността и предмета на този договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Конфиденциална информация за целите на настоящия договор включва и :

1. съдържанието на данъчна и осигурителна информация, лични данни или друга защитена от 
закон или по силата на договора информация, която е станала известна при изпълнението на този 
договор.

2. информация, която е станала известна при изпълнението на този договор относно вътрешни 
правила и процедури, структура, начин на функциониране на Националната агенция за приходите 
(НАП) и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, комуникации, мрежи и информационни системи на НАП и на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изготвени в хода на изпълнението на документи и/или всякакви други резултати от



изпълнението, разработена в полза на НАП или предоставена им документация или програмен код в 
явен и изпълним вид във връзка с изпълнението на настоящия договор.

(3) Лични данни се обработват от Страните единствено за целите на изпълнение на договора, при 
стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 
2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и 
относно свобдното движение на такива данни и действащата нормативна уредба.

(4) 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.
(5) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изискванията за конфиденциалност включват 

и:

1. задължение да спазва вътрешните правила за достъп и режим на работа до сградите на НАП и 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато е приложимо;

2. да спазва всички процедури и изисквания на НАП за работа в информационната инфраструктура 

на НАП;
3. да пази в поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 

станала му известна при или по повод изпълнението на дейностите, предмет на договора.
4. представляващите ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и лицата, които имат достъп до системите на НАП е 

необходимо за предоставят подписани декларации за опазване на информацията по образец, 

утвърден от НАП при подписване на договора и при необходимост от предоставяне на достъп до 

системите на НАП.
(6) С изключение на случаите, посочени в ал. 4, конфиденциална информация може да бъде 

разкривана само след предварително писмено одобрение от другата страна, като това съгласие не 

може да бъде отказано безпричинно.
(7) Задълженията по опазване от нерегламентиран достъп до конфиденциална информация се 

отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови поделения, контролирани от него фирми и организации, 
всички негови служители и наети от него физически или юридически лица, в това число 
подизпълнители, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за изпълнението на тези задължения от страна на 

такива лица.
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(8) Всяка от страните се задължава да информира другата при нарушаване на изискванията за 
опазване на поверителност на информацията по този договор.

(9) Задълженията, свързани с неразкриването на Конфиденциалната информация остават в сила 

и след прекратяване на договора, на каквото и да е основание.

Чл. 34. (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.

(3) В случаите, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил Общи условия в офертата си, при 
възникнало противоречие между тях и клаузите на настоящия договор, с приоритет се прилагат 
клаузите на договора.

Чл. 35. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условията на 

чл. 116 от ЗОП.

Чл.Зб. (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 или по телефон, което се потвръждава писмено на следните адреси:

1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София 1504, ул. „Панайот Волов" № 2 

Факс: 02/943 66 07 

e-mail: office@is-bg.net; 
тел. 02/942 03 40

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Адрес за кореспонденция: 1766, гр. София 

Факс: 02/970 40 42 

e-mail: tbs.bid.management@tbs.tech 
тел: 02/970 40 40

(2) Страните упълномощават следните представители, които да проследяват и приемат 

изпълнението на задълженията им по настоящия договор, да осъществяват контрол по цялостното

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

mailto:office@is-bg.net


изпълнение на Договора и да подписват предвидените в Договора документи (уведомления, протоколи 
и др.), какга следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
I ~~1- Ръководител, информационни и комуникационни технологии, Отдел

„Комуникации", e-mail J I. тел ! I
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

-  ръководител на проекта; E-maili~  ~~ i : Телефон: { 1
(3) За дата на получаване на уведомлението/заявката 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, посочена в извлечението от факс устройството- при изпращане по факс;
5. датата на която уведомлението/заявката е постъпила в посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

информационна система (e-mail) -  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 по ал. 2. 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) работни 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. 37. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 
непостигане на съгласие, ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 38. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 

законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  Приложение № 1;
1.1. Приложение № 1.3 -  Техническа спецификация, относима към обособена позиция № 3 с 

предмет .Доставка на система за филтриране, проследяване и блокиране на Интернет трафик, система



за управление на технически уязвимости и защитни стени за граничен слой“ - Приложение № 1.3 
(попълва се за съответната позиция, за която участникът е избран за изпълнител)

2. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 2.3;
3. Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение № 3.3.

При подписване на договора, се представиха следните документи:
1. Гаранция за изпълнение на договора;

2. Документи по чл. 112, ал. 1 от ЗОП.

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни оригинални екземпляра на български 
език - 1 (един) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Гпавен счетоводител

/
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„ДОСТАВКА НА КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ, ХАРДУЕР И СОФТУЕР, НЕОБХОДИМИ 
ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ СИСТЕМИ НА 

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ“

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. В предмета на обществената поръчка по обособени позиции №1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 

и № 9 се включват следните дейности:

1.1. доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за 
обновяване на информационни и комуникационни системи на Национална агенция по приходите 

(наричано по-нататък за краткост „оборудването"), подробно описани по вид, количество и 
технически характеристики в настоящата Техническата спецификация, Приложенията към нея и 
Техническото предложение на участника, избран за изпълнител по съответната обособена 
позиция.

1.2. гаранционно обслужване на доставеното по т. 1.1. оборудване, осигурено в рамките на 
срока на гаранционно обслужване в съответствие с предписанията на производителя, 
изискванията на договора за обществена поръчка и приложенията към него.

2. В предмета на обществената поръчка по обособени позиции № 7 и № 8 се включват 
следните дейности:

2.1. доставка на софтуер, необходим за обновяване на информационни и комуникационни 
системи на Национална агенция по приходите (наричано по-нататък за краткост „софтуер" или 
„доставките“), подробно описан по вид, количество и технически характеристики в настоящата 

Техническа спецификация, Приложенията към нея и Техническото предложение на участника, 
избран за изпълнител по съответната обособена позиция.

2.2. гаранционно обслужване на доставения софтуер по т. 2.1 (наричано алтернативно 
„гаранция и поддръжка“), осигурено в рамките на срока на гаранционно обслужване в 

съответствие с предписанията на производителя, изискванията на договора за обществена 
поръчка и приложенията към него.
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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА
1. Навсякъде в техническата спецификация, където се съдържа посочване на конкретен 

модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да 
се чете и разбира „или ЕКВИВАЛЕНТ".

Важно! Участникът следва да докаже, че предлаганите решения удовлетворяват по 
еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

2. Оборудването, предмет на доставката, се състои от хардуер и софтуер, които трябва да 
съответстват или да надвишават в техническо отношение посочените минимални изисквания в 
настоящата Техническа спецификация и/или приложенията към нея. За целта участникът 
представя към Техническото си предложение по съответната обособена позиция подробно 
описание на предлаганото от него оборудване/предлагания софтуер.

3. Оборудването (хардуер и софтуер), предмет на доставката, трябва да бъде фабрично 
ново, неупотребявано, да е в актуалните продуктови листи на производителя към датата на 
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и да не е спряно от производство.

4. Хардуерните компоненти на оборудването трябва да отговарят на всички стандарти в 
Република България относно ергономичност, пожарна безопасност, норми за безопасност и 
включване към електрическата мрежа.

5. Оборудването следва да бъде доставено в пълно работно състояние, в оригиналната 
опаковка на производителя с ненарушена цялост, окомплектовано с всички необходими 
интерфейсни и захранващи кабели, в случай, че са различни от стандартни IEC С14 - IEC C13 

или IEC С20 - IEC C19. Необходимата техническа документация, като потребителски, 
инсталационни, конфигурационни и др. ръководства да се представят на електронен носител за 
всеки тип от предлаганите устройства.

6. При доставката на софтуер следва да бъдат предоставени необходимите сертификати 

или други документи, удостоверяващи предоставеното право на ползване на софтуера. III.

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1. Доставката на оборудването (хардуер и софтуер) се извършва въз основа на писмена 

заявка, отправена чрез адреса за кореспонденция на хартиен носител или по електронна поща, 

подписана с електронен подпис, създаден с квалифицирано удостоверение за електронен 
подпис на възложителя или упълномощен негов представител, съгласно клаузите на договора за 

обществена поръчка. В писмената заявка се посочват:
1.1. Вид и количество на оборудването (хардуер и софтуер), което следва да бъде 

доставено;
1.2. Място на доставка на оборудването (хардуер и софтуер);
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1.3. Срок на доставка, съобразен със сроковете и условията на доставка по договора за 
обществена поръчка.

1.4. Друга информация по преценка на възложителя, относима към изпълнението на 

договора за обществена поръчка.
2. Приемането и предаването на изпълнението се осъществява въз основа на 

изискванията на договора за обществена поръчка.

IV. ГАРАНЦИЯ И ПОДДРЪЖКА. УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ
1. Участникът, избран за изпълнител, гарантира за срока, посочен в т. V.2., пълната 

функционална годност на доставеното оборудване/доставения софтуер съгласно предписанията 
на производителя, изискванията на договора за обществена поръчка по съответната обособена 
позиция и приложенията към него.

2. В рамките на срока по посочен в т. V.2. и в съответствие с режима на гаранционно 
обслужване участникът, избран за изпълнител, отстранява за своя сметка всички повреди и/или 
несъответствия на оборудването, съответно подменя дефектирали части, устройства, модули 
и/или компоненти с нови съгласно предписанията на производителя, изискванията на договора 
за обществена поръчка по съответната обособена позиция и приложенията към него. В 

гаранционното обслужване се включва замяна на част (компонент) със скрити недостатъци с 
нова или на цялото устройство с ново, ако недостатъкът го прави негодно за използване по 
предназначението му, какго и всички разходи по замяната.

3. Режимът на гаранционното обслужване на хардуера е 5 дни в седмицата (от понеделник 
до петък), 8 часа в рамките на работното време от 9.00 ч. до 17.30 ч.

4. Времето за реакция на избрания за изпълнител участник е до следващия работен ден от 
уведомяването му.

* Време за реакция е времето от момента на уведомяване от страна на Възложителя за 
възникнал проблем до обратна реакция (обаждане или пристигане на място) от участника, 

избран за изпълнител.

5. Избраният за изпълнител участник е длъжен да осигури преглед на място в срок не по- 
късно от следващия работен ден от 9.00 ч. до 17.30 ч.

6. Избраният за изпълнител участник се задължава да отстрани настъпилата повреда и/или 

несъответствие и възстановяване на пълната работоспособност на оборудването. 
Отстраняването на настъпила повреда и/или несъответствието се осъществява по 
местоположение на оборудването.

7. При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или несъответствие в срок 
от следващите два работни дни, следва да бъде осигурено оборотно оборудване, притежаващо
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характеристиките в Техническото предложение на участника, избран за изпълнител, 
включително нови алтернативни решения при запазване на пълната изисквана функционалност, 
до пълното отстраняване на повреда или несъответствие, като срока на гаранционно обслужване 

на оборудването в процес на поправяне, се удължава със срока, през който е траело 
отстраняването на повредата.

8. В случай, че повредата и/или несъответствието прави устройството негодно за 
използване по предназначението му, избраният за изпълнител участник е длъжен да го замени 
с ново, с параметри гарантиращи същата или по-добра функционалност и производителност.

9. За всяка извършена дейност, избраният за изпълнител участник изготвя и предоставя 
протокол, който съдържа описание на извършеното. Протоколът се подписва от представители 
на двете страни.

10. Избраният за изпълнител участник следва да предоставя обобщен отчет за извършените 

дейности по гаранционно обслужване на всяко тримесечие, които се приемат от възложителя. В 
обобщените отчети се посочва най-малко следната информация: период на покритие на отчета 
и списък с възникналите проблеми и параметрите, при които избраният за изпълнител участник 

е отстранил проблемите.
11. Всички разходи по време на гаранционното обслужване да са за сметка на избрания за 

изпълнител участник.

V. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Участникът следва да предложи в офертата си срок за извършване на доставката, който 

не може да бъде по-дълъг от 80 календарни дни, считано от получаване на писмената заявка по 
т.111.1.

2. Срокът на гаранционно обслужване е минимум 5 (пет) години, считано от датата на 

приемо-предавателния протокол за доставка на оборудването (хардуер и софтуер). Участникът 
следва да посочи в офертата си срок на гаранционно обслужване, който да отговаря на 

съответните изисквания.

VI. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Мястото на извършване на доставката е на територията на гр. София, като конкретния 

адрес на извършване на доставката ще бъде посочен в писмената заявка по т. 111.1..
2. Гаранционното обслужване ще се извършва спрямо местонахождението на доставеното 

и инсталирано оборудване.
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VII. ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. ДОКУМЕНТИ КЪМ ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКА
1. В случай, че не е производител участникът следва да е упълномощен от производителя 

или от официален представител на производителя за доставка и гаранционно обслужване на 

комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационни 
и комуникационни системи на територията на Република България.

За удостоверяване на горното участникът следва да представи Официално оторизационно 
писмо (или еквивалентен документ) с акгуална дата от производителя или от официален 

представител на производителя на предлаганото оборудване. Горепосоченият документ се 
представя в техническото предложение на участника.

Забележка: В случаите на представяне от участника на оторизационно писмо от 
официален представител на производителя, в офертата се прилага и оторизационно писмо, 
издадено от производителя (или еквивалентен документ), с което се упълномощава 
официалния представител на производителя за доставка и гаранционно обслужване на 
предлаганото оборудване.

2. Участникът следва да представи Общи условия или други приложими условия за 

гаранционно обслужване от производителя на продуктите, предмет на обществената поръчка, 
като ги приложи към техническото си предложение по съответната обособена позиция, в случай, 

че е приложимо. VIII.

VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническа спецификация по обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на 

централен процесорен блок за обработка на информация, софтуерни пакети и 
операционни системи за виртуализация и сървъри за точно време “ -  Приложение № 1.1.;

2. Техническа спецификация по обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на 

софтуерно дефинирана мрежа за пренос на данни“ -  Приложение № 1.2.;
3. Техническа спецификация по обособена позиция № 3 с предмет: „Доставка на система 

за филтриране, проследяване и блокиране на Интернет трафик, система за управление на 
технически уязвимости и защитни стени за граничен слой“ -  Приложение № 1.3.;

4. Техническа спецификация по обособена позиция № 4 с предмет: „Доставка на дискови 

масиви за данни и хардуерни устройства и софтуерни пакети за създаване на резервни 
копия и възстановяване на данни“ -  Приложение № 1.4.;

5. Техническа спецификация по обособена позиция № 5 с предмет: „Доставка на 
софтуерни пакети и хардуерни устройства за дефиниране на опорна мрежа, мрежово 
оборудване за достъп до масивите за данни, защитни стени за интернет трафик и 
електронна поща и за локална мрежа“ -  Приложение № 1.5.“;

5



6. Техническа спецификация по обособена позиция № 6 с предмет „Доставка на хардуерни 
устройства и софтуерни пакети за платформа за защита от съществуващи и новооткрити 
кибер заплахи“ -  Приложение № 1.6.

7. Техническа спецификация по обособена позиция № 7 с предмет: „Доставка на система 
за защита от изтичане/за^ба на данни от крайните точки и от мрежата“ -  Приложение № 1.7.;

8. Техническа спецификация по обособена позиция № 8 с предмет: „Доставка на система 
за управление и контрол на електронната идентичност и достъпа до информацията“ -
Приложение № 1.8.;

9. Техническа спецификация по обособена позиция № 9 с предмет: „Доставка на 
хардуерни устройства и софтуерни пакети за платформа за управление на събития и 
сигурността на информацията“ -  Приложение № 1.9.
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Приложение № 1.3.

Техническа спецификация по обособена позиция № 3 „Доставка на система за филтриране, 
проследяване и блокиране на Интернет трафик, система за управление на технически 

уязвимости и защитни стени за граничен слой“

1. ■ ■
Функционални изисквания на системата

REQ.1. Системата чрез потребителски имена от Активната Директория следва да контролира достъпа 
до приложения на всеки един служител при достъпване на Интернет и вътрешните ресурси;

REQ.2. Изграждане на сектори с различна степен на доверие, които да разделят мрежата на отделни 
сегменти;

REQ.3. Решението да предоставя защита от мрежови атаки чрез система за превенция (IPS);
REQ.4. AntiSpyware);

REQ.5. Системата да има възможност за анализ на непознати заплахи (Zero Day зловреден код) в 
защитена среда;

REQ.6. Системата следва да инспектира за заплахи HTTPS протокола чрез декриптиране;
REQ.7. Системата следва да инспектира за заплахи HTTP 1.1 и HTTP 2.0 протоколи;

REQ.8. Филтриране на уеб сайтовете по категории и ограничаване на достъпа до опасно съдържание в 
Интернет, включително мултикатегоризация на URL съгласно тип на съдържанието и риск;

REQ.9. Решението трябва да предоставя възможност за идентифициране на ново регистрирани 
домейни и ограничаване на достъпа до тях;

REQ.10. Наличие на DLP (Data Loss Prevention) функционалност, за ограничаване на движението на 
конфиденциални файлове към и извън организацията;

REQ.11. Декриптиране на SSL мрежова комуникация, която транспортира криптирани SMTP, IMAP, 
POP3, FTP, HTTP и други;

REQ.12. Политиката за декриптиране трябва да има възможност да се настройва на база на URL или 
URL категория;

REQ.13.
Решението да притежава възможност да ограничава достъпа на потребителите до Web сървъри 
които не поддържа минимални изисквания за валиден публичен сертификат и съответно високо 
ниво на сигурност (TLSv 1.1, TLSv1.2);

REQ.14. Идентификация на приложенията на база съдържание (signatures) и стандартни портове, на 
които стандартно работят приложенията;

REQ.15. Препращане на подозрителните DNS заявки към устройството с цел ограничаване на достъпа 
и регистриране на заразени машини в мрежата;

REQ.16. Възможност за едновременно реализиране на различни видове архитектури Layer 2, Layer 3, 
TAP върху едно устройство;
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REQ.17. -to-
REQ.18. Възможност за QoS трафика според типа приложение потребител и/или URL категория;

REQ.19. Прозрачна идентификация на потребителите от Активната директория без изискване на 
крайната машина да се инсталира агент, настройки в browser или отваряне на Web Portal;

REQ.20. Ограничаване на корпоративни потребителни имена и пароли да бъдат използвани за външни 
за организацията ресурси (Dropbox, Google, Facebook, Linkedln);

REQ.21. Анализа на лотовете и репортингда се извършва от самото устройство с през неговия графичен 
интерфейс без да необходима инсталация на допълнителен софтуер;

REQ.22. Решението да притежава Уеб базиран интерфейс с различни статистики на база време, 
приложение, категории, потребители, заплахи и други;

REQ.23. Гененираните отчети и логове следва да са обогатени с данни за потребител и група, получена 
от интеграция с бази за управление на потребителите (Active Directory, LDAP и други);

REQ.24.
Решението да предоставя възможност за надграждане чрез лиценз за защита на крайно 
клиентските машини и всички логове да се събират и анализират в защитена облачна среда на 
производителя;

REQ.25. Решението да има механизъм за откриване и превенция на DNS Tunneling канали за 
комуникация.;

REQ.26. Решението да може да следи и ограничаване достъпа до автоматично генерирани домейни 
(Domain generation algorithms (DGA));

REQ.27. Системата да има възможност за надграждане с допълнителен лиценз за реализация на
-WAN);

REQ.28.

Системата да има възможност за надграждане с допълнителен лиценз, чрез който да 
осъществява отдалечен защитен достъп от телефони и таблети (с операционни системи iOS, 
Android) и инспекция (compliance check) на крайно клиентската машина, който се извършва по 
време на изграждането на защитена връзка;

Хардуерни гранични устройства

REQ.29. Минимална пропускателна способност с активирана функция за идентификация на 
- 6.4 Gbps

REQ.30. Минимална пропускателна способност с активирани всички функционапности за защита: IPS/ 
AntiVirus/ AntiMalware / URL / Firewall / Application Control - 3.0 Gbps

REQ.31. - 3.0 Gbps
REQ.32. - 1 800 000
REQ.33. - 80 000
REQ.34. - 3 200
REQ.35. -T ports
REQ.36. Да предоставя възможност за надграждане с допълнителни минимум 8 х 10Gbit/s SFP+
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REQ.37. -

REQ.38.

Да поддържа следните машрутизиращи протоколи
OSPFv2/v3, BGP with graceful restart 
RIP
static routing
Policy-based forwarding
Point-to-Point Protocol over Ethernet (PPPoE)
Multicast: PIM-SM, PIM-SSM, IGMP v1, v2, and v3 Bidirectional Forwarding Detection (BFD)

REQ.39.
- Key exchange: manual key, IKEv1 and IKEv2 

(pre-shared key, certificate authentication) Encryption: 3DES, AES (128-bit, 192-bit, 256-bit) 
Authentication: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512

REQ.40. SSL VPN потребителя включени в системата - 1800 SSL VPN
потребителя

REQ.41. -to-Site VPN -
REQ.42. Устройството да поддържа минимум 10 виртуални таблици за маршрутизация

REQ.43. -
конфигурируеми за всеки интерфейс и общо за устройството

REQ.44. IPv6)

REQ.45.
Инспекция на SSL криптиран трафик, без оглед на прилежащия протокол, като предоставя 
декриптирания трафик на всички свои функционални компоненти, за инспекция и налагане на 
политики над съдържанието

REQ.46. Системата следва да декриптира и инспектира SSL

REQ.47. Управлението на канала (QoS) следва да е налично и приложимо за всяко идентифицирано 
приложение

REQ.48.

Всяко от устройствата в системата да има възможност да се управлява посредством 
имплементация на REST based API, извличане на данни и репорти в XML формати. Всяко от 
устройствата в системата следва да поддържа всеки един от следните методи за управление: 
CLI, уеб конзола, централизирана система за управление

REQ.49. - Active-Passive, Active/Active

REQ.50. -of
-

REQ.51. Да бъдат предназначени за вграждане в 19“ шкаф с максимален размер 2U
REQ.52. - 100-240VAC, (50-60Hz)

Гаранция и поддръжка:
REQ.53. -
REQ.54. Срок на техническа поддържка -  минимум 5 (пет) години.
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REQ.55. Получаване на нови версии на софтуера - минимум 5 (пет) години.

2. Устройства за филтриране, проследяване и балансиране на трафик -  2 броя 
специализирани физически устройства за балансиране на трафик, защита на уеб приложения 
(Web Application Firewall), защита на приложно програмни интерфейси (API) и контрол на 
достъпа до приложения със следните технически изисквания към всяко едно от устройствата

Функционални изисквания на системата

REQ.56.

Устройството да има следната минимална производителност за балансиране на трафика:
•  11М HTTP заявки в секунда Layer 4;
•  17М заявки в секунда Layer 7
•  32Gbps пропускателна способност Layer 7
•  38М едновременни конекции Layer 4
•  58Gbps пропускателна способност Layer 4

REQ.57.

Устройството да включва минимум следните методи за балансиране на трафика: 
Round Robin;
Ratio (server/node), Ratio (session), Ratio service (IP + Port)
Dynamic Ratio (server/node), Dynamic Ratio service (IP + Port);
Least Connections (server/node), Least Connections service (IP + Port); 
Weighted Least Connection 
Least Sessions

REQ.58.

Устройството да включва функционалност за наблюдение на състоянието на сървърите към 
услугата, която балансира на база TCP, UDP, SMTP, DNS, FTP, SIP, Gateway, HTTP, HTTPS, 
ICMP, IMAP, POP3, LDAP, MSSQL, MySQL и Oracle за да разпределя заявките само до 
наличните сървъри.

REQ.59.

Устройството да включва функционалност (Persistence) за изпращане на заявките от един 
потребител към един и същи сървър в мрежата на база на:

Sourse IP;
Destination IP;
Cookies;
Hash;
SIP;
SSL;

REQ.60.

Устройството да включва функционалност за балансиране на услуги на ниво DNS между 
географски отдалечени Active/Active центрове за данни посредством следните методи:

Round Robin;
Availability;
Ratio;
Dynamic Ratio;
Least Connections;
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•  IP Geolocation;
•  CPU;
•  Round trip time;
•  Hops;
•  Complation rate;
•  QoS;
•  Kilobytes per second;

REQ.61. Устройството да включва функционалност за DNS сървър, DNS SEC, DNS защитна стена с 
механизми за предотвратяване на DDoS атаки на ниво DNS.

REQ.62. Устройството да включва функционалност за BGP, OSPF, IS-IS, RIPv2, виртуални домейни за 
маршрутизация и статична маршрутизация

REQ.63. Устройството да включва достъп до актуална база с репутация на IP адреси с цел 
управление/ограничаване на достъпа до услугите от IP адреси с лоша репутация.

REQ.64.

Устройството да включва функционалност за защита на Web приложения (Web Application 
Firewall, WAF) със следните функционалности:

•  Защита от атаки насочени към приложния слой - Layer 7;
•  Защита и предотвратяване на OWASP Тор 10 атаки;
•  Откриване и смекчаване на L7 DoS/DDoS атаки;
•  Защита и смекчаване на L7 DoS/DDoS атаки на база на поведение и аномалии в 

трафика.
•  Защита и смекчаване на Brute force атаки;
•  Защита и смекчаване на Heavy URLs атаки;
•  Блокиране на заявки на база геолокация;
•  Device Fingerprinting;
•  Защита от Web Scraping;
•  Разпознаване и защита от злонамерени ботове
•  DAST (Dynamic Application Security Testing) интеграция

REQ.65. Устройството да включва функционалност за защита на приложно-програмни интерфейси - API
Security.

REQ.66.

Устройството да включва следните интерфейсни портове:
•  минимум 1 бр. порт за управление
•  минимум 8 бр. 10GbE SFP+ порта. Да бъдат предвидени минимум 4 броя 10Gb SFP+ SR 

приемо-предавателни модули за свързване към инфраструктурата.
•  минимум 4 бр. 40GbE QSFP+ порта

REQ.67. Устройството да включва два резервирани захранващи модула.

REQ.68. Устройството да е с размер не повече от 1U и да се достави окомплектовано с необходимите 
компоненти за вграждане в стандартен шкаф 19”.

REQ.69. Устройството да бъде окомплектовано с необходимите захранващи и конзолни кабели.
REQ.70. Устройството да има минимум един 4 ядрен процесор
REQ.71. Устройството да е с инсталирана памет не по-малко от 48GB
REQ.72. Устройството да бъдат окомплектовано с минимум един SSD диск.
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REQ.73. Устройството да включва функционалност за разделяне на минимум 8 виртуални 
устройства/контекста;

REQ.74. Устройството да включва функционалност за хардуерна компресия с капацитет минимум 18 
Gbit/s.

REQ.75.
Устройството да може да работи в конфигурации за висока наличност (клъстер) в режими: 
Акгивен/Активен, Активен/Пасивен и възможност за поддръжка на повече от 2 устройства в 
клъстър конфигурация;

REQ.76.
Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за изграждане на клъстер с 
устройствата за балансиране, централизирано декриптиране, пренасочване и повторно

3

REQ.77. Устройството да има хардуерен offload на SSL и TLS минимум 20Gbps и поддръжка на минимум 
32KTPSRSA (2К ключове)

REQ.78. Устройството да поддържа SNMP.
REQ.79. Устройството да поддържа IPv4, IPv6;
REQ.80. Устройството да поддържа конфигуриране и управление през API интерфейс;

REQ.81. Администрацията на операционната система на устройството следва да допуска дефиниране 
на различни роли за различните типове потребители.

REQ.82.

Устройството следва да предоставя възможност за генериране на справки и мониторинг в 
следните направления:

•  Да рапортува за наличност на услугите и участващите в тях сървъри/апликации.
•  Да рапортува за натовареността на различните услугите и сървъри/апликации в тях.
•  Да рапортува относно консумирания трафик.
•  Устройството следва да предоставя опции за дефиниране на dashboard за 

администратор с цел бързо извеждане на актуалните рапорти и мониторинг.
REQ.83. Устройството да има Full Proxy Architecture;

REQ.84. Устройството да включва функционалност за регистрация на много услуги с една автентикация 
Single sign-on

REQ.85. Устройството да включва функционалност за реализиране на SSL VPN свързаност на минимум 
500 потребителя и възможност за бъдещо разширение на SSL VPN потребителите.

REQ.86. Устройството да включва функционалност за L3/L4 защитна стена, разпознаване на аномалии 
на ниво протокол и механизми за предотвратяване на DDoS атаки на ниво L3/L4.

REQ.87.
Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за декриптиране и пращане 
на трафика към трети устройства като защитни стени от следващо поколение (NGFW), системи 
за превенция на атаките (IPS), системи за контрол и защита на данните (DLP)

REQ.88.
Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за защита и криптиране на 
потребителските имена и пароли в Web портали. Без да е необходима инсталация на агент на 
крайно клиентската машина.

REQ.89.
Устройството да е с включена стандартна гаранционна поддръжка от производителя за срок не 

- -
включат всички необходими лицензи и софтуерни обновявания на сигнатурите за всички

-
Гаранция и поддръжка:
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REQ.90. -
REQ.91. Срок на техническа поддържка -  минимум 5 (пет) години.
REQ.92. - минимум 5 (пет) години.

3. Устройства за филтриране, проследяване и балансиране на трафик -  2 броя 
специализирани физически устройства за балансиране, централизирано декриптиране, 
пренасочване и повторно криптиране на трафик със следните технически изисквания към 
всяко едно от устройствата.

Функционални изисквания на системата

REQ.93.

Устройството да има следната минимална производителност за балансиране на трафика:
•  2М HTTP заявки в секунда Layer 4;
•  1М заявки в секунда Layer 7
•  20Gbps пропускателна способност Layer 7 и Layer 4
•  25М едновременни конекции Layer 4

REQ.94.

Устройството да включва минимум следните методи за балансиране на трафика: 
Round Robin;
Ratio (server/node), Ratio (session), Ratio service (IP + Port)
Dynamic Ratio (server/node), Dynamic Ratio service (IP + Port);
Least Connections (server/node), Least Connections service (IP + Port); 
Weighted Least Connection 
Least Sessions

REQ.95.

Устройството да включва функционалност за наблюдение на състоянието на сървърите към 
услугата, която балансира на база TCP, UDP, SMTP, DNS, FTP, SIP, Gateway, HTTP, HTTPS, 
ICMP, IMAP, POP3, LDAP, MSSQL, MySQL и Oracle за да разпределя заявките само до 
наличните сървъри.

REQ.96.

Устройството да включва функционалност (Persistence) за изпращане на заявките от един 
потребител към един и същи сървър в мрежата на база на:

Sourse IP;
Destination IP;
Cookies;
Hash;
SIP;
SSL;

REQ.97.
Устройството да включва функционалност за централизирано терминиране, декриптиране, 
пренасочване на трафика към трети устройства като защитни стени от следващо поколение 
(NGFW), системи за превенция на атаките (IPS), системи за контрол и защита на данните (DLP) 
и повторно криптиране на SSL/TLS трафик с поддръжка на следните режими и топологии:
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•  Създаване на политики за препращане на декриптирания трафик SSUTLS за проверка 
и инспекция към устройство/решение или верига от устройства/решения на трети 
производители;

•  Създаване на политики за пропускане на трафик насочен към услуги съдържащи 
чувствителни лични данни, като банкови или здравни услуги;

•  Повторно криптиране на входящия и изходящ SSUTLS трафик след преминаването на 
проверка през веригата от устройства/решения за сигурност на трети производители;

•  Inbound Layer 2/3
•  Outbound L2
•  Outbound explicit proxy
•  Outbound transparent proxy
•  Inline Layer 3
•  Inline Layer 2
•  ICAP services
•  Receive-only
•  TAP Services

REQ.98.

Устройството да включва следните интерфейсни портове:
•  минимум 1 бр. порт за управление.
•  минимум 8 бр. 1 GbE SFP порта.
•  минимум 4 бр. 10GbE SFP+ порта. Да бъдат предвидени минимум 2 броя 10Gb SFP+ SR 

приемо-предавателни модули за свързване към инфраструктурата
REQ.99. Устройството да включва два резервирани захранващи модула.

REQ.100. Устройството да е с размер не повече от 1U и да се достави окомплектовано с необходимите 
компоненти за вграждане в стандартен шкаф 19”.

REQ.101. Устройството да бъде окомплектовано с необходимите захранващи и конзолни кабели.
REQ.102. Устройството да има минимум един 4 ядрен процесор
REQ.103. Устройството да е с инсталирана памет не по-малко от 32GB

REQ.104. Устройството да бъдат окомплектовано с минимум един твърд диск с размер не по-малък от 
400GB.

REQ.105. Устройството да включва функционалност за хардуерна компресия с капацитет минимум 10
Gbit/s.

REQ.106.
Устройството да може да работи в конфигурации за висока наличност (клъстер) в режими: 
Акгивен/Активен, Активен/Пасивен и възможност за поддръжка на повече от 2 устройства в 
клъстър конфигурация;

REQ.107.
Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за изграждане на клъстер с 
устройствата за балансиране на трафик, защита на уеб приложения (Web Application Firewall), 
защита на приложно програмни интерфейси (API) и контрол на достъпа до приложения описани 
в точка 2 на техническото задание.

REQ.108. Устройството да има хардуерен offload на SSL и TLS минимум 14Gbps и поддръжка на минимум 
18KTPSRSA (2К ключове)

REQ.109. Устройството да поддържа SNMP.
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Приложение № 1.3.

REQ.110. Устройството да поддържа IPv4, IPv6;
REQ.111. Устройството да поддържа конфигуриране и управление през API интерфейс;

REQ.112. Администрацията на операционната система на устройството следва да допуска дефиниране 
на различни роли за различните типове потребители.

REQ.113.

Устройството следва да предоставя възможност за генериране на справки и мониторинг в 
следните направления:

•  Да рапортува за наличност на услугите и участващите в тях сървъри/апликации.
•  Да рапортува за натовареността на различните услугите и сървъри/апликации в тях.
•  Да рапортува относно консумирания трафик.
•  Устройството следва да предоставя опции за дефиниране на dashboard за 

администратор с цел бързо извеждане на актуалните рапорти и мониторинг.
REQ.114. Устройството да има Full Proxy Architecture;

REQ.115. Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за регистрация на много
sign-

REQ.116. Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за реализиране на SSL VPN.

REQ.117.
Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за L3/L4 защитна стена, 
разпознаване на аномалии на ниво протокол и механизми за предотвратяване на DDoS атаки 
на ниво L3/L4.

REQ.118. Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за балансиране на услуги 
на ниво DNS между географски отдалечени Active/Active центрове за данни.

REQ.119. Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за защита на Web 
приложения (Web Application Firewall, WAF).

REQ.120. -
- API Security.

REQ.121. Устройството да позволява бъдещо разширение с функционалност за DNS сървър, DNS SEC, 
DNS защитна стена с механизми за предотвратяване на DDoS атаки на ниво DNS.

Гаранция и поддръжка:
REQ.122. -
REQ.123. Срок на техническа поддържка -  минимум 5 (пет) години.
REQ.124. -

4. Софтуер за сканиране и управление на уязвимости с капацитет за 8000 информационни 
активи

Функционални изисквания на системата

REQ.125.
Предложеното решение за сканиране и управление на уязвимости трябва да бъде изпълняван 
от програмен код инсталиран на място (във вътрешната мрежа на организацията) за нуждите 
на минимум 8000 информационни активи (assets).
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Приложение № 1.3.

REQ.126.
Решението трябва да сканира системи/устройства с IP адреси за актуални уязвимости в 
информационната сигурност.

REQ.127. Решението да предоставя възможност за сканиране без необходимост от инсталиране на агент 
върху крайното устройство.

REQ.128.

Предложеното решение да бъде с 64 битова архитектура и да може да се инсталира на минимум 
следните платформи:

•  Ubuntu Linux 14.04 LTS
•  Ubuntu Linux 16.04 LTS
•  Ubuntu Linux 18.04 LTS
•  Microsoft Windows Server 2008 R2
•  Microsoft Windows Server 2012 R2
•  Microsoft Windows Server 2016
•  Microsoft Windows 8.1
•  Microsoft Windows 7 SP1 +
•  Red Hat Enterprise Linux Server 6
•  Red Hat Enterprise Linux Server 7
•  CentOS 7
•  Oracle Linux 7
•  Virtual Machines on VMware Player 6 or later, VMware Workstation 9 or later, VMware Fusion 

8 or later, VMware vCenter 5.5, 6.0 and VMware ESXi 5.5, 6.0

REQ.129.
Предложеното решение трябва да използва централна конзола за управление на всички 
инсталирани скенери, като предоставя обобщени данни за сканирането и потребителският 
достъп, без да се изискват допълнителни модули или софтуер.

REQ.130.
Решението трябва да поддържа интеграция с Active Directory, Kerberos или LDAP съвместима 
директория.

REQ.131. Решението да не причинява смущения в работата на мрежата и устройството по време на 
сканирането.

REQ.132.
Решението е необходимо да идентифицира OS, инсталирания софтуер, активни услуги, 
състояние на портове ICMP TCP/UDP, използвани протоколи, конфигурации, зловреден 
софтуер, експлойти, потребители и групи от потребители.

REQ.133.
Решението трябва да прилага автоматични актуализации на съдържанието, без да се налага 
рестартиране, което да позволява на потребителите да изпълняват сканиране с най-новото 
покритие веднага, без прекъсване на работата.

REQ.134.

Решението за управление на уязвимостите, трябва да има възможност за директна интеграция 
с виртуални платформи VMware, което да осигурява виртуално динамично проследяване на 
активи. Чрез тази директна връзка, решението автоматично да оценява виртуалните активи за 
акгуална информация за риска за състоянието.

REQ.135. Решението трябва да поддържа планирани сканирания, които да са повторяеми през 
определени времеви прозорци и интервали.

10



Приложение № 1.3.

REQ.136. Решението трябва да осигурява двупосочен API. Като използването на API не трябва да изисква 
допълнителни такси или закупуване на допълнителен софтуер.

REQ.137. Решението трябва да има способността да сканира Хеш стойности, за да идентифицира 
повторното използване на един и същ тип парола в различни системи.

REQ.138. Системата трябва автоматично да открива и маркира нови потребители, устройства и 
уязвимости веднага щом се появят в мрежата.

REQ.139. Решението трябва да идентифицира известни заплахи и набори от зловреден софтуер, 
свързани с вече открити уязвимости.

REQ.140. Решението трябва да осигурява пълно покритие на категориите на „OWASP Top Ten“.

REQ.141. Решението трябва да сканира WEB 2.0 технологиите, включително AJAX, ASP .NET 2.0 и Flash 
базирани сайтове.

REQ.142. -
път към възстановяване.

REQ.143.
Решението да осигурява една точка на управление за всички отчети, независимо от това къде 
се извършват сканирането в мрежата, без това да налага закупуването на допълнителни модули 
или софтуер.

REQ.144. Решението да предоставя следните възможности за отчитане: HTML, PDF, CSV, XML, Email

REQ.145.

Решението трябва да включва като минимум, следните типове отчети: 
Executive reports 
Trending reports 
Baseline reports 
Vulnerability reports 
Asset reports

REQ.146. Решението трябва да може да оцени всяка открита заплаха, вирус или слабост чрез оценка на
-

REQ.147.
Решението трябва да поддържа интеграция с технология за тестване на сигурността на 
информационни системи с цел симулиране на действителни атаки и тестване на защитата, с 
утвърждаване на резултатите от скенера за уязвимост, като използва автоматизиран процес 
със затворен цикъл.

REQ.148.
Решението трябва да има възможност за интеграция със специализираните физически 
устройства за балансиране на трафик, защита на уеб приложения (Web Application Firewall), 
защита на приложно програмни интерфейси (API) и контрол на достъпа до приложения.

REQ.149.
Решението трябва да има възможност чрез добавяне на допълнителен лиценз да бъде 
надградено и предостави достъп до облачна среда за събиране на логове и анализ на 
поведение. (SIEM & UEBA)

Гаранция и поддръжка:
REQ.150. -
REQ.151. Срок на техническа поддържка -  минимум 5 (пет) години.
REQ.152. -
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 
по чл. 102, ал. 1 ЗОП

Долуподписаният Иван Красимиров Житиянов, в качеството ми на Изпълнителен директор на 
дружеството „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София 
1766, район Витоша, в.з. Малинова долина, ул. „Панорама София” № 6, Бизнес Център Ричхил, блок Б, 
ет. 2, ЕИК: 130545438 - участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на комуникационно 
оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване на информационни и 
комуникационни системи на Национална агенция за приходите”, Обособена позиция № 3: 
„Доставка на система за филтриране, проследяване и блокиране на Интернет трафик, система 
за управление на технически уязвимости и защитни стени за граничен слой“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Информацията, съдържаща се в документ: Техническо предложение -  Приложение Ns 
следва да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа търговска тайна»

2. Не бихме желали информацията по т. 1 от настоящата декларация да бъде разкривана от

съответната информация не се разкрива от възложителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ

ДО
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
ГР. СОФИЯ, УЛИЦА „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ № 2

Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на 

обществената поръчка:

„Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и 
софтуер, необходими за обновяване на информационни и 
комуникационни системи на Национална агенция за 
приходите”

Наименование на обособена 
позиция, за която участникът 
подава оферта

Обособена позиция № 3: „Доставка на система за 
филтриране, проследяване и блокиране на Интернет 
трафик, система за управление на технически уязвимости 
и защитни стени за граничен слой“

Наименование на участника: „Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

Правно-организационна 
форма на участника:

Еднолично акционерно дружество
(физическо или юридическо лице, обединение или друго 
образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено) 

Седалище по регистрация и гр. София 1766, р-н Витоша, Малинова долина, улг
адрес на управление: Панорама София 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
ЕИК / Код по регистър 

БУЛСТАТ/ регистрационен 
номер или друг 
идентификационен код:

130545438

Представляващ
Иван Красимиров Житиянов - законен представ 
Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис“ i  
ЕАД ^

Заличаването на инф ормация в докум ента е на основание чл. 4 от Общ реглам ент за защ ита 
на данните и на основание чл. 102, ал. 1 от ЗОП.

---- -



ПРИЛОЖЕНИЕ Ns 2.3

(законен представител или лице, специално упълномощено за 
участие в процедурата1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения 

предмет, ние предоставяме следното техническо предложение по горецитираната обособена 
позиция, съдържащо:

1.ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
В качеството си на представляващ участника, декларирам, че сме запознати с условията на 

поръчката и с подаването на настоящото предложение удостоверявам следното:
1. Предмет на обществената поръчка:
1.1. Декларирам, че представляваният от мен участник ще изпълни поръчката, съобразявайки 

се с условията по изпълнение, посочени от възложителя в документацията за обществената 
поръчка.

1.2. Запознати сме, че съгласно чл. 39, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки (ППЗОП) с подаването на офертата по настоящата обществена поръчка се 
счита, че се съгласяваме с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения срок за валидност 
на офертата и с проекта на договор, неразделна част от документацията за обществената поръчка.

1.3. Задължаваме се да извършим следните дейности:
1.3.1. доставка на комуникационно оборудване, хардуер и софтуер, необходими за обновяване 

на информационни и комуникационни системи на Национална агенция по приходите (наричано по- 
нататък за краткост „оборудването“), подробно описано по вид, количество и техническ 
характеристики в Техническата спецификация, Приложение 1.3. към нея, относимо към настояща^' 
обособена позиция, за която подаваме оферта и настоящето Техническо предложение.

1.3.2. гаранционно обслужване на доставеното по т. 1.3.1. оборудване (наричано по-нататък 
алтернативно „гаранция и поддръжка“), осигурено в рамките на срока по т. 5.2. в съответствие с 
предписанията на производителя, изискванията на договора за обществена поръчка и 
приложенията към него.

1.4. Подробно описание на вида, количеството и техническите характеристики на доставеното

1 Съгласно чл. 41, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) когато документи, 
свързани с участие в обществен* поръчки се подават от лице, което представя участника по пълномощие, в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се посочва информацитготносно обхвата на представителната 
мУ власт. V_________✓ " *  \L _______________________ / ------------------------------------------------------------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  3.3

ДО
„ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“ АД 
ГР. СОФИЯ, УЛИЦА „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“ Ns 2

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

Наименование на 
обществената поръчка:

,Доставка на комуникационно оборудване, хардуер и 
софтуер, необходими за обновяване на информационни и 
комуникационни системи на Национална агенция за 
приходите“

Наименование на обособена 
позиция, за която участникът 
подава оферта

Обособена позиция Ns 3: „Доставка на система за 
филтриране, проследяване и блокиране на интернет 
трафик, система за управление на технически уязвимости 
и защитни стени за граничен “

Наименование на участника: „ Телелинк Бизнес Сървисис“ ЕАД

Еднолично акционерно дружество
Правно-организационна (физическо или юридическо лице, обединение или друго1 ' » * ' 1 ✓ 
форма на участника: образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно

законодателството на държавата, в която е установено) \

Седалище по регистрация и гр. София 1766, р-н Витоша, в.з. Малинова долина, ул. 
адрес на управление: Панорама София Ns 6, Бизнес Център Ричхил, бл. Б, ет. 2
ЕИК / Код по регистър 
БУЛСТАТ/ регистрационен

130545438
номер или друг 
идентификационен код:

\

-Иван Красимиров Житиянов, законен представител ■ 
Представляващ Изпълнителен директор на „Телелинк Бизнес Сървисис“

___________________________  ЕАД

Заличаването на инф ормация в докум ента е на основание чл. 4 от Общ  реглам ент за 
защ ита на данните.



(законен представител или лице, специално упълномощено за 
участие в процедурата* 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
След запознаване с документацията за участие в обществената поръчка с горепосочения предмет, 

ние предоставяме следното ценово предложение по горецитираната обособена позиция:

1. Предлагаме да изпълним доставката, предмет на горецитираната процедура за възлагане на 
обществена поръчка при следните цени:

№ Описание
Количе

ство
Единична цена 
в лв. без ДДС

Обща цена в лв. 
без ДДС

1. II. III. IV. V.

1.
Система от мрежови устройства за защита на 
интернет трафика -  2 броя

2 броя 198 206.68 лв. 396 413.36 лв.

2.

Устройства за филтриране, проследяване и 
балансиране на трафик -  2 броя специализирани 
физически устройства за балансиране на трафик, 
защита на уеб приложения (Web Application 
Firewall), защита на приложно програмни 
интерфейси (API) и контрол на достъпа до 
приложения

2 броя 312 327.00 лв. 624654.00 лв.

3.

Устройства за филтриране, проследяване и 
балансиране на трафик -  2 броя специализирани 
физически устройства за балансиране, 
централизирано декриптиране, пренасочване и 
повторно криптиране на трафик

2 броя 141 328.16 лв. 282 656.32 лв.

>

4.
Софтуер за сканиране и управление на уязвимости 
с капацитет за 8000 информационни активи

2 броя 177 488.16 лв. 354976.32 лв.

Обща цена в лева без ДДС 1658 700.00 лв.

А
А -

т^тм енти, свързани1 Съгласно чл. 41, ап. 5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените па^ 
с участие в обществени поръчки се подават от-лйЦ^, което представя участника по пълномощие, в Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)! 1 Ьмация относно обхвата на представителната му власт.

У



2. В цените по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение на поръчката. Потвърждаваме, че 
възложителят няма да дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от нас като 
изпълнител.

3. Потвърждаваме, че цените по т. 1 са постоянни за целия срок на договора и не подлежат на 
промяна за времето на изпълнение на договора, освен в случаите когато това е в полза на възложителя.

Приложения: т г ^

Забележка:
1. Предложените от участника цени следва да са в български лева без закръглени до 

втория знак на десетичната запетая.

2. Участник, който допусне аритметична грешка, се отстранява от участие в процедурата по 
съответната обособена позиция.

3. Участник, който предложи обща цена, която е по-висока от прогнозната стойност на 
съответната обособена позиция, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата по 
съответната обособена позиция.

4. Липсата на ценово предложение, както и предоставянето на ценово предложение, което не 
отговаря на изискванията на документацията за обществената поръчка, е основание за 
отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата по съответната обособена позиция.

Дата на подписване: 
Подпис и печат: 
Име и фамилия 

Длъжност 
Наименование на участника ^ървисис" ЕА/
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