
ВЪЗЛОЖИТЕЛ; „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИСТА- ЮЛИЙ ПАНКОВ” ЕТ
ПРЕДМЕТ: „Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и 
прилежащите към тях операторски станции в ОЦ „Земдяне.”-------------------------------

ДОГОВОР

то пл о фи к ац ия  
София ЕАД

Цстрадно уярамедиг
*я. Яспребец 1*236. София 1680
т«я.: +35»2 903 3050; 0?00 t l t i l

Д нес,, . . ^ и У 9 .  /.... 2016 г., в гр. София между: Регистрационен индекс Дата;

/ -  2>( <05. fat'-*
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, със седалище и адрес на1 управление:

София, ул. „Ястребец” № 23Б, вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията 
към Министерството на Правосъдието с ЕИК 831609046, представлявано от Георги 
Беловски - Изпълнителен директор, наричано за краткост в договора Възложител, от една 
страна

„ИСТА -  ЮЛИЙ ПАНКОВ” ЕТ, със седалище и адрес на управление: гр. София,
ж.к. „Младост 1”, бл. 1 В, ет.4, ап.19, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията към Министерството на Правосъдието с ЕИК 040204530, представлявано от 
Юлий Панков -  Президент на „ИСТА -  ЮЛИЙ ПАНКОВ” ЕТ, наричано за краткост в 
договора Изпълнител, от друга страна,

на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № 149/22.04.2016 г. на Изпълнителния директор на 
„Топлофикация София” ЕАД за класиране на участниците и избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на системи за 
автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”, се
сключи настоящият договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни срещу заплащане 
абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите към тях 
операторски станции в ОЦ „Земляне”, наричано за краткост в договора „услуга”, 
конкретизирана по вид и технически данни, съгласно Техническа спецификация на 
Възложителя -  Приложение № 1, Техническо предложение на Изпълнителя - Приложение 
№ 2 и Протоколи от договаряне -  Приложение № 3, които са неразделна част от настоящия 
договор,
1.2. Обект на дейността, предмет на настоящия договор са автоматизирани системи за 
управление, включително инсталирания на тях софтуер, описани в Техническа 
спецификация на Възложителя -  Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.
1.3. В рамките на изпълнението на предмета на настоящия на договор Изпълнителят ще 
извършва следните видове дейности, но не ограничаващи се само с тях, както следва:
1.3.1. настройка на програмно осигуряване;
1.3.2. диагностика на хардуер;
1.3.3. преинсталиране на системен и приложен софтуер;
1.3.4. ремонт, тестване и настройка на компютри и контролери и средства за комуникация;
1.3.5. специфициране на резервни или заменящи се части;
1.3.6. модификация на програмно осигуряване - формули, алгоритми, мнемосхеми и др.
1.3.7. монтаж и преокабеляване на инсталирано оборудване.
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1.4. Място за изпълнение предмета на договора е ТР „Земляне”, ул. „Костенец” № 5
1.5. Приемането на услугата ще се извършва чрез приемо-предавателни протоколи, 
подписани от представители на двете страни, ако Възложителят няма забележки към 
Изпълнителя, удостоверяващи вида на услугите, както и датата на изпълнение.

2. СРОКОВЕ

2.1. Срокът на настоящия договор е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от датата на 
подписването му от двете страни.
2.2. Срок за извършване на 3-месечни профилактични прегледи на системите -  на
всеки трети месец до 30 число 4 /четири/ пъти годишно, считано от датата на подписване на 
договора от двете страни.
2.3. Срок за анализиране и отстраняване на възникнали аларми и повреди - в рамките 
на 1 /един/ работен ден след уведомяване за настъпила авария.
2.4. При възникване на повреда, срокът за нейното отстраняване е до 24 (двадесет и четири) 
часа от писменото уведомление от Възложителя, при наличие на резервни части при 
Възложителя. В противен случай срокът започва да тече от момента на предоставяне на 
частите.

3. ЦЕНИ

3.1. Възложителят заплаща на Изпълнителя месечна абонаментна цена в размер на 840,00 
лв. /осемстотин и четиридесет лева/ без ДДС, която включва;
3.1.1. преглед на хардуера и софтуера, съгласно Техническа спецификация на Възложителя 
-  Приложение № 1 от настоящия договор 4 /четири/ пъти годишно;
3.1.2. всички дейности посочени в т. 1.3. от настоящия договор и съгласно Техническа 
спецификация на Възложителя -  Приложение № 1 от настоящия договор;
3.1.3. телефонни консултации без ограничение.
3.2. Общата стойност за изпълнение предмета на договора е в размер на 20 160,00 лв. 
/двадесет хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС.
3.3. В месечната абонаментна цена не се включва стойността на вложените материали, 
изделия и резервни части, които са доставени от Изпълнителя, след предварително писмено 
съгласуване с Възложителя за техническите и ценовите им параметри.
3.4. Договорената цена съгласно т.3.1. от договора е фиксирана и не може да бъде 
променяна за целия срок на действие на договора, освен в предвидените по ЗОП случай.

4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. Възложителят заплаща цената на услугата ежемесечно в срок до 30 (тридесет) дни, след 
представяне на фактура, придружена с приемо-предавателен протокол за извършена услуга, 
съгласно т.1.5. от настоящия договор.
4.2. Всички плащания се извършват с платежно нареждане по банковата сметка на 
Изпълнителя, при:

Бнка: УниКредит Булбанк -  клон Хемус 
IB AN: BG18 UNCR 9660 1025686116 
BIC-.UNCR BGSF

4.3. Плащанията по договора се извършват само ако Възложителят няма забележки към 
извършената услуга.
4.4. Банковата сметка може да бъде променена с уведомително писмо от Изпълнителя до 
Възложителя, което ще има обвързваща сила и за двете страни по договора. Плащания 
направени преди получаването на такова уведомително писмо на актуалната сметка се 
считат за валидни.
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4.5. Стойността вложените материали, изделия и резервни части, доставени от Изпълнителя, 
след предварително писмено съгласуване с Възложителя за техническите и ценовите им 
параметри, се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни с платежно нареждане по банкова сметка 
на Изпълнителя, след представяне на фактура и двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол за доставените материали, изделия или резервни части.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

5.1. Възложителят се задължава да заплати договорената стойност, съгласно раздел 3 от 
този договор, в сроковете и при условията на раздел 4 от същия.
5.2. Възложителят се задължава да приеме услугата, предмет на този договор, когато същата 
отговаря на изискванията, посочени в договора и приложенията към него.
5.3. Възложителят има право да откаже да приеме услугата, ако същата или част от нея е с 
недостатъци или не отговаря на договорените изисквания, като отрази своите забележки в 
протокола по т. 1.5. от договора.
5.4. Възложителят се задължава да уведомява писмено Изпълнителя за рекламации, относно 
извършената услуга най-късно в срок от 5 (пет) работни дни от извършването и, и ако 
последната има недостатъци, да уведоми незабавно Изпълнителя. Ако Възложителят не 
направи това, услугата се смята за одобрена.
5.5. Възложителят се задължава да осигури достъп до обекта и да оказва на Изпълнителя 
пълно съдействие при извършването на услугата и да го уведомява за всички възникнали 
проблеми.
5.6. Възложителят се задължава да осигури електрическо захранване на обекта.
5.7. Възложителят се задължава да осигури компетентен представител за контрол на 
извършените от Изпълнителя дейности и за съгласуване на вложените материали, изделия и 
резервни части за всеки конкретен случай.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. Изпълнителят гарантира, че извършената услуга е в пълно съответствие с изискванията, 
установени в договора и приложенията към него.
6.2. Изпълнителят се задължава да изпълни качествено и съгласно уговореното, предмета на 
настоящия договор.
6.3. При изпълнение предмета на договора Изпълнителят е длъжен да се съобразява с 
изискванията на Възложителя и с разпоредбите в действащите нормативните актове за този 
вид дейност.
6.4. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя в 3 (три) дневен срок за всички 
трудности по изпълнение на договора, които могат да го осуетят.
6.5. Изпълнителят няма право да се позове на незнание и/или непознаване предмета на 
договора, поради която причина да иска анекс към същия.
6.6. Изпълнителят има право да получи договорената стойност в настоящия договор.
6.7. В случай на техническа авария, която не е предизвикана от неправомерна намеса, пожар 
или природно бедствие, Изпълнителят е длъжен в сроковете посочени в раздел 2 от 
настоящия договор да осигури сервизен инженер за отстраняване на повредата и/или 
подмяна на дефектиралата част при наличие на резервни части.
6.8. Изпълнителят се задължава да извършва 4 /четири/ пъти годишно профилактичен 
преглед на системите, предмет на настоящия договор.
6.9. Изпълнителят се задължава да осигурява срещу заплащане резервни части, при 
поискване от Възложителя, след предварително писмено съгласуване с Възложителя за 
техническите и ценовите им параметри.
6.10. Изпълнителят се задължава да дава консултации и да оказва помощ при възникване на 
проблеми, свързани с експлоатацията на системите предмет на настоящия договор.
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6.11. Изпълнителят се задължава да осигури денонощен достъп до своите специалисти чрез 
GSM връзка.
6.12. Изпълнителят се задължава да спазва всички изисквания на Правилника за вътрешния 
трудов ред на Възложителя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
изискванията на пропускателния режим и специфичните изисквания за работа в ТР 
„Земляне”.

7. НЕУСТОЙКИ

7.1. При забава в срока на изпълнение по договора, или неизпълнение на други задължения 
на Изпълнителя по този договор, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 0,5 
% от общата стойност на договора за всеки ден закъснение, но не повече от 20 % от 
стойността му.
7.2. Изпълнителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по този договор в 
рамките на 10 (десет) календарни дни, след писменото искане от страна на Възложителя.
7.3. В случай, че Изпълнителят не плати неустойката в срока по предходната точка, 
Възложителят има правото да удържи неустойката от последващото дължимото плащане 
по договора или от гаранцията за изпълнение на договора.
7.4. Възложителят се задължава да извърши плащането съгласно условията на раздел 4 от 
договора. В противен случай, Възложителят дължи неустойки в размер на 0,5 % от общата 
стойност на забавената сума за всеки ден закъснение, но не повече от 20 % от стойността 
й.
7.5. Възложителят ще изплати сумите на неустойките за закъснение по предходната точка 
от настоящия договор в срок от 10 (десет) календарни дни, след писменото искане от 
страна на Изпълнителя,
7.6. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, 
Възложителят има право да удържи дължимата неустойка от гаранцията за изпълнение или 
от последващо дължимо плащане. След удържане на суми от гаранцията за изпълнение, 
Изпълнителят е длъжен в 10 (десет) дневен срок да допълни същата до определения с 
договора размер, за което представя съответния документ, ако не го направи, 
Възложителят може да прекрати договора без предизвестие.
7.7. При достигане на максималния размер на неустойката, определена в договора, 
Възложителят има право да прекрати договора в съответствие с раздел 10 на същия.

8. ГАРАНЦИЯ И ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ

8.1. Изпълнителят открива в полза на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, 
включително и за гарантиране качество на услугата в размер на 5% от общата стойност на 
договора без ДДС.
8.2. Гаранцията за изпълнение на договора се предоставя под формата на неотменима и 
безусловна банкова гаранция, издадена от обслужващата банка на Изпълнителят или 
внесена парична сума в касата на „Топлофикация София” ЕАД в деня на подписване на 
договора.
8.3. Изпълнителят е длъжен да поддържа валидността на банковата гаранция по 
предходната алинея за целия срок на изпълнение на договора и за времето на гаранционния 
срок, като представя документ за удължаването на срока на гаранцията не по-късно от 10 
(десет) дни преди изтичане срока на валидност на банковата гаранция.
8.4. Гаранцията е неотменяема и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части 
в зависимост от претендираното обезщетение.
8.5. При неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, 
Възложителят има право да задържи съответните суми за неустойките от стойността на 
гаранцията за изпълнение на договора, като Изпълнителят е длъжен да допълни същата до 
определения с договора размер, в рамките на 10 (десет) календарни дни, за което представя
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съответния документ, ако не го направи, Възложителят може да прекрати договора без 
предизвестие.
8.6. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение в рамките иа 30 (тридесет) 
календарни дни след изтичане на най-дългия гаранционен срок съгласно условията на т.8.7, 
от договора.
8.7. Гаранционният срок на резервните части и вложеното оборудване, съгласно условията 
на производителите е както следва:
8.7.1. за ново оборудване -  12 /дванадесет/ месеца от датата на предаването на възложителя,
8.7.2. за ремонтирано оборудване -  6 /шест/ месеца от датата на предаването на 
възложителя.
8.7.3. за софтуер -  60 /шестдесет/ дни от датата на инсталирането.
8.8. Изпълнителят се задължава да започне отстраняване на дефектите, появили се в 
гаранционния период, в сроковете, посочени в раздел 2 от настояшия договор след 
писменото уведомяване от Възложителят.

9. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И/ИЛИ НЕПРЕДВИДЕНИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА

9.1, „Изключителни обстоятелства” са обстоятелства, предизвикани от непредвидими за 
възложителя събития, като природно бедствие, авария или катастрофа, както и други, които 
непосредствено застрашават живота и здравето на хората или околната среда, или могат 
съществено да затруднят или нарушат нормалното изпълнение на нормативно установени 
дейности на възложителя. Изключително обстоятелство е и последващото възникване на 
опасност за националната сигурност, за отбраната на страната, за околната среда, за 
човешкото здраве, за защитени територии, зони и обекти и за обществения ред.
9.2, „Непредвидени обстоятелства” са обстоятелствата, възникнали след сключването на 
договора, и не са резултат от действие или бездействие на страните, които не са могли да 
бъдат предвидени при полагане на дължимата грижа и правят невъзможно изпълнението 
при договорените условия.
9.3, Не са налице „изключителни обстоятелства” и „непредвидени обстоятелства”, ако 
съответното събитие е вследствие на неположена грижа от страните или при полагане на 
дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
9.4, Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, ако 
то се дължи на изключителни обстоятелства и/или на непредвидени обстоятелства. 
Неизправната страна, която е била в забава към момента на настъпване на изключителните 
обстоятелства и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позове на изключителни 
обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.
9.5, Всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено съответно другата страна за 
настъпването и възможните последици от изключителни обстоятелства и/или 
непредвидените обстоятелства до 10 (десет) дни от датата на възникването им. Това 
уведомяване трябва да бъде потвърдено от Търговската палата на страната, където това 
събитие е възникнало.
9.6, В случай, че уведомяването по предходната клауза не е било изпратено в договорения 
срок, засегнатата страна няма право да се възползва от правата, които би й дало 
настъпването на изключителни обстоятелства и/или непредвидени обстоятелства.
9.7, Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задълженията и на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира.
9.8, В случай на изключително обстоятелство и при условие, че тя забави изпълнението на 
договора повече от 1 (един) месец, Възложителят има право да прекрати договора.
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10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
10.1.1. с изтичане срока на действие на договора;
10.1.2. преди изтичане срока на действие на договора;
10.1.2.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
10.1.2.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с 10 (десет) дневно 
писмено предизвестие, отправено от изправната до неизправната страна.
10.1.3. Възложителят има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в 10 (десет) дневен срок в следните случаи:
10.1.3.1. при извършване на некачествени услуги от Изпълнителя и отказ от негова страна 
да ги коригира;
10.1.3.2. при неспазване на сроковете посочени в раздел 2 на договора от страна на 
Изпълнителя;
10.1.3.3. ако Изпълнителят не изпълни някое друго задължение по договора;
10.1.3.4. при достигане максималния размер на неустойката, определен в договора;
10.1.3.5. при условията нат. 8.5. от договора;
10.1.3.6. в случаите на т. 9.8. от договора.

11.1. Всички съобщения и уведомления между страните по този договор ще бъдат в писмена 
форма за действителност. Писмената форма се смята за спазена и когато съобщението е 
изпратено по факс или e-mail.
11.2. Всички уведомления между страните по този договор се изпращат писмено, чрез 
препоръчана поща, по факс или по електронна поща на следните адреси:

За Възложителя:
„ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ’ 
1680 София, България 
ул. „Ястребец” № 23Б 
тел.: 02/903 31 07 
факс: 02/859 4149 
e-mail: mto@toplo.bg

ЕАД
За Изпълнителя:
„ИСТА -  ЮЛИЙ ПАНКОВ” ЕТ
1505 София, България
ул. „Царичина”, № 1
тел.: 02/ 870 35 89
факс: 02/ 873 62 16
e-mail: istabg@mbox.contact.bg

11.3. Ако някоя от страните промени посочените в предходната точка адреси без да уведоми 
другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12.1. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при промяна на 
адреса, друга регистрация или отговорните лица за изпълнението на договора в срок до 5 
(пет) календарни дни, считано от датата на промяната.
12.2. Нищожността на някоя от клаузите на договора не води до нищожност на друга клауза 
или на договора като цяло.
12.3. Текстовете на договора и приложенията към него следва да се разглеждат като взаимно 
свързани и взаимно обясняващи се.
12.4. Приложенията към настоящия договор съставляват договора и притежават еднаква 
валидност и сила. В случай на някакви несъответствия между различните Приложения на 
договора, приоритет ще имат текстовете на частите на договора в следния ред: Договор; 
Техническа спецификация на Възложителя, Техническо предложение на Изпълнителя, 
Ценово предложение на Изпълнителя, Документ за внесена гаранция за изпълнение на 
договора.
12.5. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно
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действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилага българското гражданско и 
търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При 
непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния български съд.

Настоящият договор в едно с приложенията към него се изготви и подписа в 2 (два)
еднообразни екземпляра по един за всяка от страните, всеки със силата на оригинал и влиза
в сила от деня на подписването му и от двете страни.

Неразделна част от договора са:

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя 
Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя 
Приложение № 3 -  Протоколи от договарян^
Приложение № 4 -  Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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П Р О Т О К О Л
№2/15.03.2016г.

от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез процедура 
на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: 
„Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите 
към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”, в следния състав:

В изпълнение на Заповед № 66/29.02.2016г. на Изпълнителния директор на 
„Топлофикация София” ЕАД на 15.03.2016г. от 10:00 часа се проведе заседание на 
комисията, в следния състав:

Председател: 1. Маргарита Дончевска - юрисконсулт 
Членове: 2. инж. Иван Лазаров -  р-л диспечерска служба

3. техн, Емил Савов -  монтьор компютърни системи
4. инж. Станимир Стоянов -  специалист „Доставки”
5. Антон Йовев -  счетоводител

Заседанието протече при следния дневен ред:

^  I. Договаряне с участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ

С цел изпълнение предмета на поръчката и удовлетворяване интересите на възложителя, 
комисията пристъпи към повторно договаряне с участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ.

Участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ е предложил месечна абонаментна цена - 1 300,00 лв. 
(хиляди и триста лева) без ДДС и обща цена за извършване на услугата за период от 24 
(двадесет и четири) месеца - 31 200,00 лв. (тридесет и една хиляди и двеста лева) без ДДС.

След проведени преговори между двете страни относно ценовото предложение, г-н Юлий 
Панков, заяви, че може да предложи още по-благоприятна за възложителя месечна 
абонаментна цена, в размер на 840,00 лв. (осемстотин и четиридесет лева) без ДДС, като 
общата цена за извършване на услугата за период от 24 (двадесет и четири) месеца става 
20 160,00 лв. (двадесет хиляди сто и шестдесет лева) без ДДС.

Комисията продължи договарянето с участника за определяне условията на договора, като 
отново постави въпроса за гаранционния срок.
След проведени дискусии двете страни се договориха: т. 8.7.2. от договора „за 
ремонтирано оборудване -  6 (шест) месеца от датата на предаването на възложителя ” 
остава непроменена.

Останалите клаузи по договора също остават непроменени.

В съответствие с изискването на чл. 92а, ал. 2 от ЗОП, комисията приключи договарянето 
с участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ за определяне условията на договора £0. Ок-Яйб&Г•
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П Р О Т О К О Л
№ 1/29.02.2016r.

от заседание на комисия за провеждане на обществена поръчка, възлагана чрез процедура 
на договаряне без обявление по реда на чл. 103, ал. 2, т. 1 от ЗОП с предмет: 
„Абонаментно техническо обслужване на системи за автоматизация и прилежащите 
към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”, в следния състав:

В изпълнение на Заповед № 66/29.02.2016г. на Изпълнителния директор на 
„Топлофикация София” ЕАД на 29.02.2016г. от 10:00 часа се проведе заседание на 
комисията, в следния състав:

Председател: 1. Маргарита Дончевска - юрисконсулт 
Членове: 2. инж. Иван Лазаров -  р-л диспечерска служба

3. техн. Емил Савов -  монтьор компютърни системи
4. инж. Станимир Стоянов -  специалист „Доставки”
5. Антон Йовев -  счетоводител

На заседанието на комисията присъства следният представител на участника, подал 
заявление за участие в обществената поръчка, възлагана чрез процедура на договаряне без 
обявление с горецитирания предмет:

1. Юлий Христов Панков -  Президент на „Иста -  Юлий Панков” ЕТ 

Заседанието протече при следния дневен ред:

L Проверка на комплектността на Заявлението за участие.

Всички членове на назначената от възложителя на основание чл. 34 от ЗОП комисия 
попълниха декларации по чл. 35 от ЗОП.

В съответствие с предвиденото в поканата за участие, комисията пристъпи към проверка 
на представените от участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ документи.
Комисията извърши детайлна проверка на представените от участника „Иста -  Юлий 
Панков” ЕТ документи, в следствие на което беше установено, че участникът е представил 
всички изискуеми документи за участие, като същите са изготвени и оформени правилно, 
съобразно предварително обявените условия за участие в процедурата и предвидени в 
поканата за участие.
Участникът е попълнил декларация, че при изпълнението на обществената поръчка няма 
да ползва услугите на подизпълнители.
Проекта на договор е приложен към документацията, подписан от участника.

Участникът е представил Първоначално техническо предложение и Първоначално 
предлагана цена, съгласно която общата цена за извършване на услугата за период от 24 
(двадесет и четири) месеца е в размер на 33 600,00 лв. (тридесет и три хиляди и 
шестстотин лева) без ДДС, като месечната абонаментна цена за извършване на услугата е 
в размер на 1 400,00 лв. (хиляди и четиристотин лева) без ДДС.

III. Договаряне с участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ

С цел изпълнение предмета на поръчката и удовлетворяване интересите на възложителя, 
комисията пристъпи към договаряне с участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ.

След проведени преговори между двете страни, относно ценовото предложение, г-н Юлий 
Панков, заяви, че може да предложи по-благоприятна за възложителя месечна абонаментна 
цена, която е в размер на 1 300,00 лв. (хиляди и триста лева) без ДДС. Следователно



общата цена за извършване на услугата за период от 24 (двадесет и четири) месеца става 
31 200,00 лв. (тридесет и една хиляди и двеста лева) без ДДС.

Комисията продължи договарянето с участника за определяне условията на договора, както 
следва:

1. По точка 1.3.6. „модификация на проекти” от договора, г-н Юлий Панков уточни, че 
поради остарялото оборудване, проекта няма да може да бъде модифициран, а ще се 
наложи да се изгради изцяло нов проект, което не е включено като вид дейност в рамките 
на изпълнението предмета на договора и в тази връзка предложи т. 1.3.6. да бъде 
премахната.
Комисията се съгласи с така изложените мотиви и единодушно реши т. 1.3.6. да отпадне 
изцяло от договора.

2. По точка 2.3. от договора „Срок за явяване при повикване чрез известяване на посочен 
телефон ... до 8 (осем) часа... ", двете страни се договориха да отпадне изцяло, тъй като от 
една страна съдържанието на тази точка не уточнява какво точно би последвало, ако 
посоченият срок от осем часа бъде спазен, а от друга страна, същата се припокрива по 
съдържание със следващата точка от договора, в която вече е конкретно разписано, че 
става въпрос за анализиране и отстраняване на възникнали аларми и повреди.

3. Г-н Юлий Панков предложи точка 7.8. от договора „В случай, че размерът на 
причинените вреди и пропуснатите ползи е по-голям от уговорената неустойка, 
неизправната страна дължи разликата до по-голямата сума. ” да отпадне, тъй като счита, 
че съдържанието на тази точка остава неустойката без краен предел и в случай, че при 
изпълнението на договора се наложи същата да се приложи, това би довело до 
прекомерност на неустойката.
Комисията прие за основателни изложените мотиви и единодушно се съгласи т.7.8. от 
договора да отпадне изцяло.

4. Г-н Юлий Панков постави въпроса за гаранционния срок, като предложи да се промени 
т. 8.7.2. от договора „за ремонтирано оборудване -  6 (шест) месеца от датата на 
предаването на възложителя” в следния вариант: „Гаранционния срок на резервните 
части и ремонтираното оборудване да бъде не по-дълъг от датата на изтичане на 
договора
Комисията категорично отказа да приеме направеното предложение, тъй като това би 
означавало, че за да бъде гаранционния срок на подменените резервни части и на 
ремонтираното оборудване 6 (шест) месеца, от датата на предаването на възложителя, 
автоматично се съкращава срока на договора, който от 24 (двадесет и четири) месеца става 
18 (осемнадесет) месеца.

Въпроса за гаранционния срок остана дискусионен и в съответствие с изискването на чл. 
92а, ал. 2 от ЗОП, комисията ще покани отново участника „Иста -  Юлий Панков” ЕТ за да 
продължи договарянето за определяне условията на договора.



Приложение към Поканата за участие

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЩФИКАЦИЯ

за изпълнение на поръчката „Абонаментно техническо обслужване на системи за 
автоматизация и прилежащите към тях операторски станции в ОЦ „Земляне”

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

В ОЦ „Земляне” са изградени няколко автоматизирани системи. Чрез тях се извършва 
управление и мониторинг на различни технологични процеси. Автоматизирана система е 
изградена в Парокотелен цех за управление и наблюдение на работата на парните котли 
като процесите се контролират от операторска станция. Нивото в парните котли се регулира 
с помощта на софтуерни регулатори. Система за мониторинг на работата на Водогреен 
котел-1 и Водогреен котел-2 следи технологичните параметри на котлите от операторска 
станция. В Химичен цех е изградена автоматизирана система за водочерпенето от 
сондажните кладенци като управленито се осъществява от операторска станция.

Състав на системите за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции 
Технологична система „Водогреен котел 1 ”

• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  S1—014 (14 цифрови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010(10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 2 бр.

Технологична система „Водогреен котел 2 ”
• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  S1—014 (14 цифрови входа) 3 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 1 бр.
• Захранващ блок 24V/1.5A 1 бр.

Технологична система „Мазутно Производство”
• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12(12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI—014 (14 цифрови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010(10 релейни изхода) 2 бр.
• Захранващ блок 24V/1A 1 бр.

Технологична система „Парокотелна инсталация ”
• Програмируем контролер -  S-664 2 бр.
• Микропроцесорен модул-S A I-12  (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  S1-014 (14 цифрови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24Y/1А 2бр.

Технологична система „Сондажни кладенцип
• Програмируем контролер -  S-664 4 бр.
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• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SX—014 (14 цифрови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 6 бр.

Системно и приложно програмно осигуряване за прилежащите операторски станции
• Операторска станция -  Парокотелен цех 1 бр.
• Операторска станция -  Мазутно-помпена станция 1 бр.
• Операторска станция -  ВК-1 и ВК-2 1 бр.
• Операторска станция -  Сондажни кладенци 1 бр.
• Сървърна станция 1 бр.

Списък на техническите средства на системите за автоматизация и прилежащите към 
тях операторски станции 
Структура на системата
• Контролери -  5бр.
• Операторски станции -  3 бр.
• АСУ на сондажни кладенци -  контролери 4 бр. и операторска станция 1 бр.
• Сървърна станция -  1 бр.

Функционално предназначение:
• Информационно обезпечаване на ВК-1 и ВК-2
• Информационно обезпечаване на МПС
• Информационно обезпечаване на парокотелен цех
• Информационно обезпечаване на ДИС
• Операторска станция на ВК-1 и ВК-2
• Операторска станция на МПС
• Операторска станция на парокотелен цех
• Управление режима на сондажните кладенци в химичен цех
• Сървърна станция

ИЗИСКВАНИЯ ЗА АБОНАМЕНТНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Абонаментното техническо обслужване на системите за автоматизация и прилежащите към 
тях операторски станции включва:

• Извършване на 3-месечни профилактични прегледи на системите -  4 /четири/ пъти 
годишно;

• При повикване Изпълнителят се явява не по-късно от 8 /осем/ часа, считано от 
момента на известяване на посочен телефон;

• Анализиране и отстраняване на възникнали аларми и повреди в рамките на 1 /един/ 
работен ден след уведомяване за настъпила авария;

• Технически консултации, включително по телефона и оказване на помощ при 
проблеми, възникнали при експлотацията на системата;

• Осигуряване на резервни части срещу заплащане, необходими за замяна на 
дефектирали възли и ремонт на дефектирали модули и устройства (ако ремонтът е 
възможен). Гаранционният срок на резервните части и вложеното оборудване е: за 
ново оборудване -  12 /дванадесет/ месеца, за ремонтирано оборудване -  6 /шест/ 
месеца от датата на предаването на възложителя. Гаранционният срок за софтуер е 2 
/два/ месеца от датата на инсталиране.
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ПЪРВОНАЧЛНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „ИСТА -  Юлий Панков” ЕТ
(пълно наименование на кандидата)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Ще изпълним поръчката за определения от възложителя срок от 24 /двадесет и четири/ 
месеца от датата на подписването на договора.
2. Сроковете за извършване на отделните дейности при абонаментното техническо 
обслужване на системите за автоматизация и прилежащите към тях операторски станции ще 
бъдат, както следва:

2.1. Срок за извършване на 3-месечни профилактични прегледи на системите -  на
всеки трети месец до 30 число 4 /четири/ пъти годишно, считано от датата на подписване на 
договора от двете страни..
2.2. Срок за явяване при повикване чрез известяване на посочен телефон -  02 870 35 89
(не по-късно от 8 /осем/ часа, считано от момента на известяване.
2.3. Срок за анализиране и отстраняване на възникнали аларми и повреди - в рамките 
на 1 /един/ работен ден след уведомяване за настъпила авария.

3. Декларираме, че:
3.1. ще сме в състояние да осигуряваме технически консултации, включително по телефона 
и да оказваме помощ при проблеми, възникнали при експлотацията на системата;
3.2. ще осигуряваме резервни части срещу заплащане, необходими за замяна на 
дефектирали възли и ремонт на дефектирали модули и устройства (ако ремонтът е 
възможен).
4. Гаранционен срок на резервните части и вложеното оборудване е както следва:
4.1. за ново оборудване -  12 /дванадесет/ месеца от датата на предаването на възложителя.
4.2. за ремонтирано оборудване -  6 /шест/ месеца от датата на предаването на възложителя.
4.3. за софтуер -  60 /шестдесет/ дни от датата на инсталирането.

5. Описание на предлаганото абонаментно техническо поддържане на системите.

В рамките на изпълнението на поръчката ще извършваме следните видове дейности, 
но не ограничаващи се само с тях, необходими за обезпечаването на на системите за 
нормалната им и сигурна работа, както следва:

- настройка на програмно осигуряване;
- диагностика на хардуер;
- преинсталиране на системен и приложен софтуер;
- ремонт, тестване и настройка на компютри и контролери и средства за комуникация;
- специфициране на резервни или заменящи се части;
- модификация на програмно осигуряване - формули, алгоритми, мнемосхеми и др.;
- монтаж и преокабеляване на инсталирано оборудване;

Така посочените видове дейности ще изпълняваме върху следното техническо и 
програмно осигуряване влизащи в състава на системите за автоматизация и прилежащите 
към тях операторски станции:



Технологична система „Водогреен котел 1”

• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул — SAI-12 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI-014(14 цифрови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 2 бр.

Технологична система „Водогреен котел 2 ”
• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI—014 (14 цифрови входа) 3 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 1 бр.
• Захранващ блок 24V/1.5А 1 бр.

Технологична система „Мазутно Производство”
• Програмируем контролер -  S-664 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI—014 (14 цифрови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010(10 релейни изхода) 2 бр.
• Захранващ блок 24V/1А 1 бр.

Технологична система „Парокотелна инсталация”
• Програмируем контролер -  S-664 2 бр.
• Микропроцесорен модул -S A I-1 2 (12 аналогови входа) 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI-014 (14 цифрови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -S R -010  (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/1А 2 бр.

Технологична система „Сондажни кладенци ”
• Програмируем контролер -  S-664 4 бр.
• Микропроцесорен модул -  SAI-12 (12 аналогови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SI—014 (14 цифрови входа) 1 бр.
• Микропроцесорен модул -  SR-010 (10 релейни изхода) 1 бр.
• Захранващ блок 24V/60mA 6 бр.

Системно и приложно програмно осигуряване за прилежащите операторски станции
• Операторска станция -  Парокотелен цех 1 бр.
• Операторска станция -  Мазутно-помпена станция 1 бр.
• Операторска станция -  ВК-1 и ВК-2 1 бр.
• Операторска станция -  Сондажни кладенци 1 бр.
• Сървърна станция 1 бр.

Списък на техническите средства на системите за автоматизация и прилежащите към 
тях операторски станции 
Структура на системата
• Контролери -  5бр.
• Операторски станции -  3 бр.
• АСУ на сондажни кладенци -  контролери 4 бр.

и операторска станция 1 бр.
• Сървърна станция -  1 бр.
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• Информационно обезпечаване на ВК-1 и ВК-2
• Информационно обезпечаване на МПС
• Информационно обезпечаване на парокотелен цех
• Информационно обезпечаване на ДИС
• Операторска станция на ВК-1 и ВК-2
• Операторска станция на МПС
• Операторска станция на парокотелен цех
• Управление режима на сондажните кладенци в химичен цех
• Оьрвърна станция

Функционално предназначение:

Дата: 28.02.2016 г.

С уважение:
Президент


