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Договор № 15801 

 

 

 
Днес 18.05.2018г. в “ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД се сключи настоящия Договор за 

възлагане на обществена поръчка между: 

 

 

„ТЕЦ Марица изток 2”ЕАД, със седалище и адрес на управление: област Стара 

Загора, община Раднево, с. Ковачево, п. код 6265, тел.: 042/662214, факс: 042/662000, 

Електронна поща: tec2@tpp2.com, Интернет страница: www.tpp2.com; регистрирано в 

търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 123531939; Разплащателна 

сметка: IBAN: BG22TTBB94001526680953, BIC: TTBBBG22, Сосиете Женерал 

Експресбанк АД, представлявано от инж. Живко Димитров Динчев – Изпълнителен 

директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и  

„СИЕНСИС” АД,  със седалище и адрес на управление: гр.София, Район „Красно 

село”, ж.к. „Бели брези”, ул. „Лерин” № 44-46; телефон: 02/ 9583600; факс: 02/ 

9583036; регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; ЕИК 

121708078; IBAN: BG 56 FINV 9150 1001 5150 00, BIC: FINVBGSF, при  „Първа 

инвестиционна банка” АД, клон Централен, представлявано от Николай Евгениев 

Медаров - Изпълнителен директор, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Предмет на настоящият договор е „Доставка на сървъри “. 

2. Неразделна част от договора са Приложение №1 – Спецификация. 

3. Договорът се сключва в резултат на проведена процедура за възлагане на 

обществена поръчка, чрез публично състезание,  рег. № 18023 с предмет Доставка на 

нова компютърна техника, сървъри и хардуерна защитна стена – по Втора 

обособена поиция. 

 

II. ЦЕНИ, ФАКТУРИРАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

1.Общата стойност на договора е 75 275.00 лв. /седемдесет и пет хиляди двеста 

седемдесет и пет лева/, без ДДС. 

2. Единичните цените са посочени в Приложение №1 - Спецификация. 

3. Цената включва всички разходи по изпълнението на договора, включително 

разтоварването в складово стопанство на Възложителя. 

4. Плащането се извършва до 60 дни от датата на подписване на приемо-предавателен 

протокол и фактура оригинал, издадена съгласно чл.113 от ЗДДС и след документи, 

представени по чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. 

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения документ. 

 

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срок за изпълнение на предмета на договора е 30 /тридесетс/ дни от датата на 

подписването му. 
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ІV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, УВЕДОМЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за 

експедиция на изделията, минимум 2 дни преди доставката им. Възложителят 

организира извършването на входящ контрол на доставката.  

2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:  

- Пълен комплект техническа документация; 

- Ръководства за експлоатация; 

- Приемо-предавателен протокол; 

- Сертификати за качество на доставените изделия, издадени от производителя; 

- Сертификат за произход; 

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката; 

- Оригинална гаранционна карта на изделието от фирмата-производител, с 

включени всички гаранционни условия: гаранционен срок; адрес на сервизната база; 

телефон и факс за връзка; време за реакция при повикване; време за отстраняване на 

повредата; срок за подмяна на авариралото оборудване, ако ремонтът продължи 

повече от 24 часа. Представя се и обобщена гаранционна карта за всички изделия в 

електронен табличен вид 

Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя. 

3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в 

присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява 

количеството на доставените изделия, наличието и окомплектовката на 

експедиционни документи. Представителите на страните подписват приемо-

предавателен протокол за извършена доставка до склад на Възложителя.  

4. В срок до 5 (пет) дни от доставката на изделията Възложителят  провежда входящ 

контрол за установяване съответствието на доставените изделия с изискванията на 

Възложителя. Резултатите от входящия контрол на всяка доставка се документират в 

приемо-предавателен протокол. 

5. При липса на несъответствия вследствие на проведения входящ контрол за дата на 

доставката се приема датата на подписване на двустранния приемо-предавателен 

протокол по т.3 При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема 

датата на приемо-предавателния протокол, подписан от двете страни след доставка на 

изделие, отговарящо на изискванията на Възложителя.  

6. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод отстраняване на 

несъответствията в доставката са за негова сметка. 

7. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т.5, 

Изпълнителят представя на Възложителя фактура оригинал, съдържаща описание на 

изделията, номер на договора, единични цени, количества и обща стойност. Към 

фактурата се прилага приемо-предавателния протокол по т.5. 

 

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

1. Опаковката да предпазва  стоката от повреда по време на транспорт, пренасяне, 

товарене и разтоварване. Същата остава собственост на Възложителя. Всяка опаковка 

да бъде придружена с опаковъчен лист, отговарящ на съдържанието ú. 

2. Всяка опаковка да отговаря на стандартите на страната производител, да бъде 

трайно маркирана от Изпълнителя и до включва: име и адрес на Възложителя, име и 

адрес на Изпълнителя, номер на договор, тегло – бруто/нето, номер на опаковката в 

числител и общият им брой в знаменател; страна производител.  

3.Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на 

от неправилна или некачествена опаковка. В случай на повреди по време на 



ТО/НД  Стр. 3 от 9 

  

транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен 

да възстанови щетите за своя сметка. 

 

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3 763,00 /три хиляди 

седемстотин шестдесет и три/ лева, което е 5 % от стойността му, закръглена на лев.  

Представя се преди подписването му и се освобождава до 30 дни след изтичане на 12 

месеца от гаранционния срок му и отправено писмено искане от страна на 

Изпълнителя до Възложителя. Тази гаранция се връща на Изпълнителя при 

добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна на Възложителя.  

2. Ако гаранциите са парична сума, се внасят по сметката на Възложителя, а именно: 

IBAN BG22 TTBB 9400 1526 6809 53, BIC: TTBBBG22, “Сосиете Женерал 

Експресбанк” АД клон Раднево.  

3. Ако гаранцията е банкова, се представя по посочения в документацията образец и е 

със срок на валидност 14 месеца от датата на сключване на договора.  

4. Ако гаранцията е застраховка се представя оригинална полица със срок на 

валидност 14 месеца от датата на сключване на договора. 

 

VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ 

1.Гаранционният срок, потвърден с партиден номер от производителя на доставяните 

изделия, e 36 / тридесет и шест/ месеца, считано от датата на доставка в склада на 

Възложителя.  

2.Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, неупотребявани, 

отговарящи на изискванията на стандартите за страната – производител и отраслови 

норми от дадена област, както и на изискванията от документацията към 

обществената поръчка. 

3.Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапи на 

заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им. 

4. Възложителят има право на рекламации относно качеството на изделията по време 

на гаранционния срок, както всички разходи, свързани с отстраняване на дефекта са за 

сметка на Изпълнителя. 

5. При констатирани скрити недостатъци и невъзможност за отстраняване или при 

рекламация 3 пъти на едно и също изделие в рамките на гаранционния му срок, 

Изпълнителят заменя това некачествено изделие, изцяло за своя сметка, в т.ч. поема и 

транспортните разходи за подмяната. Подмяната се извършва в срок от 10 /десет/ дни 

от датата на рекламацията. 

6. Изпълнителят гарантира, че ще осигури до 2 часа време за реакция след 

уведомяване за повреда, време за отстраняване на повредата – до 24 часа след 

повикване. При невъзможност за отстраняване на повредата на място в рамките на 24 

часа да се извърши временна подмяна на авариралото оборудване с идентично такова 

съгласно техническата спецификация в договора. 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 

1.1. има право: 

1.1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на 

Възложителя в изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, 

доколкото тези указания не излизат извън рамките на договора. 

1.1.2. да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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1.1.3. да не приеме оборудване, в случай, че има забележки по т.1.2.2. от текущия 

Раздел. 

1.2. е длъжен: 

1.2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II 

от настоящият договор; 

1.2.2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако 

оборудването отговарят на посочените параметри от Приложение №1 и са 

представени всички придружителни документи. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

2.1. се задължава да уведоми Възложителя 2 дни преди готовност за доставка. 

2.2. се задължава да представи необходимите документи при доставка изисквани в 

раздел ІV, т.2 от настоящия договор. 

2.3 се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в 

офертата му техническо предложение; 

2.4. се задължава да достави оборудването в срока, упоменат в Раздел III, т.1 от 

договора. 

2.5. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва 

изискванията на чл.113 от ЗДДС и чл.4 от закона за счетоводството. 

2.6. се задължава да се запознае с Указания за реда и последователността при 

подготовка на документи за допускане до работа на външни изпълнители на 

територията на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД, публикувани на интернет страницата 

на дружеството (www.tpp2.com, Профил на купувача) и да изпълни изискванията им. 

2.7. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с 

отговорника по договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на 

Възложителя от отдели „Сигурност и управление при кризи”, „Безопасност и здраве 

при работа”, „Технически контрол и качество” и „Екология”, както и РСПБЗН, 

необходимостта от представяне на документи за допускане до работа на територията 

на дружеството. Компетентните лица съгласуват подготвените от Изпълнителя 

документи и при липса на забележки подписват Протокол за проверка на 

документи за допускане до работа. 

2.8. В случай че Териториална дирекция “Национална сигурност”, гр. Стара Загора не 

издаде разрешение за работа или извършване на конкретно възложена задача на лице 

– работник или служител на Изпълнителя, Изпълнителят се задължава да го замени, 

като предложи на Възложителя друго лице, притежаващо равностойна квалификация 

и опит, което също подлежи на проучване по горния ред.  

2.9. Изпълнителят при изпълнението на договорите за обществени поръчки е длъжн да 

спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната 

среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно 

приложение № 10 от ЗОП. 

 

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ 

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за 

забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не 

повече от 5 % от стойността на забавената сума. Максималният размер на дължимите 

от Възложителя на това основание неустойки за забава се ограничава до 5 % от 

стойността на договора. 

2. При забава изпълнителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава 

върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 5% от стойността на 

договора. 
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3. При неточно изпълнение изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% от 

стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.  

4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи 

неустойка в размер на 20% от стойността на договора. 

5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да 

изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор. 

6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото и да 

търси обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на 

неустойката. 

7. Ако Възложителят прецени, че срока за изпълнение на договора не може да бъде 

спазен по причини, които се дължат изцяло или частично на негови действия или 

бездействия не налага предвидените в договора санкции и неустойки за определен от 

него период. 

8. Изпълнителят се съгласява да удовлетвори претенциите на Възложителя за плащане 

на неустойки, настъпили в резултата на негово неизпълнение произтичащо от 

настоящият договор. Възложителят се задължава при възникване на претенция да 

уведоми писмено Изпълнителя. Уведомлението трябва да бъде мотивирано по 

основание и размер. 

9. В случаите на т.8 от текущия Раздел, Възложителят извършва прихващане между 

двете насрещни вземания, които се погасяват до размера на по-малкото, като клаузата 

произвежда правно действие при условие, че между страните съществуват насрещни, 

еднородни, заместими и изискуеми вземания. 

 

X. ФОРСМАЖОР 

1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения на 

техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е 

следствие на събитие извън техния контрол, или в случай, че тези обстоятелства са 

упражнили непосредствено влияние върху изпълнението на този договор. В случай на 

възникване на такива форсмажорни обстоятелства съответните срокове се удължават 

с времето на действие на тези обстоятелства.  

2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 

настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в 7 дневен срок от 

възникването и края на събитието, независимо от характера на събитието. 

Уведомяването трябва да е потвърдено от Българската търговско-промишлена палата. 

В случая намира приложение чл. 306 от ТЗ. 

 

ХI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ 

1. Всички спорове породени от този Договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, 

изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване празноти в Договора 

или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ако не могат да бъдат 

решени между страните се решават от компетентния съд. 

 

ХII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

1. При наличие на “форсмажор”, или друго събитие, двете страни могат да се 

споразумеят за прекратяване на договора. 

2. Възложителят може да прекрати договора с едностранно 7-дневно писмено 

предизвестие, както и в следните случаи: 

 На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 
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3. Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която 

отговаря, Възложителя може да прекрати Договора с петдневно писмено 

предизвестие. Неустойките по Раздел  IХ остават дължими. 

4. Възложителят има право да прекрати договора без предизвестие на основание чл. 73, т.1 

от ППЗОП. 

 

ХIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1. Договорът влиза в сила от датата на неговото сключване. 

2. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка 

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за 

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки. 

3. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор, 

Изпълнителят се обръща към отговорника на договора, указан по-долу. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  п 
Изп. Директор:      п                                                          

       инж. Ж. Динчев                                                    
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Приложение №1 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

 

Спецификация за доставка на сървъри - 5 бр. 

HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF - 868703-B21 

Процесор Процесори НРЕ 826854-B21 

Процесор 5118   

Семейство на процесора Intel Xeon Gold  5118 (2.3GHz/12-

core/105W) 

Ядра на процесора 12   

Брой инсталирани процесори 2   

Processor cache 16.5  MB 

Максимален брой SMP процесори 2   

Processor threads 24   

Медия за запис на данни Медия за запис на данни 

Форм фактор на твърдия диск 2.5  " 

Интерфейс на твърдия диск Serial ATA, Serial Attached SCSI (SAS)   

RAID support Да   

Брой поддържани твърди дискове 8   

Maximum storage capacity 72  TB 

Storage controller НР Smart Array P408i-a SR Gen10 (8 

Internal Lanes/2GB Cache) 12G SAS 

Modular Controller - 804331-B21, 96W 

Smart Storage Battery  - P01366-B21  

Памет Памет 

Оперативна памет 64 GB  Registered Memory 

Тип оперативна памет DDR4-SDRAM   

Максимална поддържана памет 768  GB 

Слотове за памет 24 DIMM   

Тактова честота на паметта 2666  MHz 

Конфигурация на паметта 2 x 32  GB - 815100-B21 - HPE 32GB 

Dual Rank x4 DDR4-2666 Registered 

FIO Smart Memory 

Мрежови възможности  

LAN контролер HP 331i  

Ethernet LAN връзка Да   

Ethernet interface type Gigabit Ethernet   

Интерфейс  

Брой Ethernet LAN (RJ-45) порта 4   

DisplayPorts quantity 1   

Дизайн  

Тип на корпуса Rack (2U) - 733660-B21 

Монтаж в сървърен шкаф Да   
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Чипсет Intel C621 или еквивалентен 

Енергийна консумация и управление  

Захранване 2 x НРЕ 800W Flex Slot Platinum Hot 

Plug Low Halogen Power Supply - 

865414-B21 

Тегло и размери  

Ширина 445.5  мм 

Дълбочина 730.3  мм 

Височина 87.4  мм 

Тегло 14760 гр 

Сертификати  

Energy Star сертификат Да   

Други  

Кабели захранващ кабел по БДС 

Мишка НР USB Mouse - H2C21AA 

Клавиатура НР USB Keyboard - LAT/CYR - 

QY776AA 

Спецификация за мрежов адаптер - 2 бр. 

Мрежов адаптер НРЕ Ethernet 1Gb 4-port 331FLR 

Adapter - 629135-B22 

Спецификация за Твърд диск - 34 бр. 

Твърд диск HPE 1.2TB SAS 12G Enterprise 10K SFF 

(2.5in) SC 3yr Wty Digitally Signed 

Firmware HDD - 872479-B21 
  

Гаранция  и сервиз 36 месеца от производителя НРЕ - от 

датата на доставка в склада на 

Възложителя. 

Спецификация за Операционна система - 3 бр. 

Операционна система Microsoft Windows Server 2016 (24 core) 

= / 871147-B21 (16-core) + 2х 871158-

A21(4-core)  /      + Windows Server 2016  

5 User CAL - 871177-A21 

 

 

 

Цени 

 

№ наименование 
количество, 

бр. 

ед. цена, 

лв. без 

ДДС 

цена, лв. 

без ДДС 

1 
Сървар - HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF 

- 868703-B21 
5 10 285.00   51 425.00   

2 
Мрежов адаптер - НРЕ Ethernet 1Gb 4-port 

331FLR Adapter - 629135-B22 
2  325.00    650.00   

3 

Твърд диск - HPE 1.2TB SAS 12G 

Enterprise 10K SFF (2.5in) SC 3yr Wty 

Digitally Signed Firmware HDD - 872479-

B21 

34  475.00   16 150.00   
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4 

Операционна система - Microsoft Windows 

Server 2016 (24 core) = / 871147-B21 (16-

core) + 2х 871158-A21(4-core)  /      + 

Windows Server 2016  5 User CAL - 871177-

A21 

3 2 350.00   7 050.00   

 ОБЩО: 75 275.00 

 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:       п 
Изп. Директор:           п                                                 

       инж. Ж. Динчев                                                    
 

 


