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П Р О Т О К О Л 

за проведени преговори по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

договаряне с предварителна покана за участие с рег.№ 18031 с участника Тошиба 

Интернешънъл (Юръп) ЛТД 

 

Днес, 17.07.2018г. се проведоха преговори по процедура на договаряне с 

предварителна покана за участие с рег. № 18031 и предмет: „Доставка хардуерни 

компоненти и Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 

в „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД“, с участника Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД 

 

От страна на Възложителя - комисия, назначена със Заповед №709/11.05.2018г. на 

Изпълнителния директор на „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД в следния състав:  

 

Председател:  

М. М.                                               - Ръководител звено, АСУТП, цех КИП и А и УИ 

системи 

Членове: 

1. Д. Н.                                              - Зам. Началник цех КИП и А и УИ системи  

2. М. П.               - Юрисконсулт, ПО  

3.С. Н.                                                - Експерт контрол на документи, АДФК 

4. Г. Г.                               - Търговски агент, Търговски отдел 

 

В работата на комисията встъпиха резервните членове Г. Г. на мястото на С. П. и М. 

М. назначен със заповед № 1157/17.07.2018 г. на мястото на Н. Н., които се намират в 

законоустановен отпуск. 

 

От страна на Участника – Андрю Причард – Управител  

 

Първоначалната оферта е представена в срока определен в поканата, както следва:  

№ 
Наименование на Участника и 

седалище 

Вх. № на 

офертата 

Дата на 

получаване  

на офертата 

Час на 

получаване  

на офертата 

1. Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД 7907 17.07.2018 09:08 

  

На 17.07.2018г. в 10.05 ч. Комисията отвори представената от участника 

първоначална оферта и откри преговорите с  представителя на участника.  

 

Първоначално предложена от участника цена за изпълнение предмета на  поръчката 

е: 1 975 980.00 лв /един милион деветстотин седемдесет и пет хиляди деветстотин 

и осемдесет лв./, без ДДС. 

 

След проведените преговори страните се договориха за следното: 

 

Приема се: 

Крайна цена за изпълнение на поръчката „Доставка хардуерни компоненти и 

Софтуер за ъпгрейд на система „TOSMAP DS” на Блокове - 1, 3 и 4 в „ТЕЦ 

Марица изток 2“ ЕАД“: 1 970 970.00 лв. /един милион деветстотин и седемдесет 

хиляди деветстотин и седемдесет лв./, без ДДС. 



ТО/ГГ    

Комисията определя срок от 3 дни, в който участникът следва да представи 

коригирани стойности на единичните цени. 

 

Приема се проектът на договора, предложен от Възложителя в документацията за 

участие, със следните допълнения и изменения: 

В раздел ІV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ, УВЕДОМЯВАНЕ И 

ПРИЕМАНЕ се правят следните изменения: 

„2. При доставка, Изпълнителят се задължава да представи на Възложителя 

следните документи: 

- Пълен комплект техническа документация; 

- Ръководства за системата TOSMAP; 

- Документ, указващ цената на доставката; 

- Приемо-предавателен протокол; 

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

- Сертификат или декларация за произход; 

- Оригинални опаковъчни листи, придружаващи доставката; 

- Оригинална гаранционна карта на изделието от оригиналния производител на 

хардуера, 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, доколкото те са част от общите 

(стандартни) документи от оригиналния производител на хардуера. 

Доставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.“ 

В раздел VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, т. 1, думите „12 месеца от“ във 

второ и трето изречение се заличават. 

В раздел VII. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ се правят следните 

изменения: 

„1. Гаранционният срок на всеки продукт е 18 месеца, считано от датата на 

доставка, удостоверено с приемо – предавателен протокол, или 12 месеца от 

датата, на която продуктът е въведен в експлоатация, който срок изтече първи. 

….. 

5. При поява на дефекти по време на гаранционния срок, се назначава двустранна 

комисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, 

породили дефектите и виновността за нанесените щети. Ако в тридневен срок от 

датата на получаване на писменото уведомление на Възложителя, Изпълнителят не 

изпрати свой представител за участие в комисията, Възложителят сам съставя 

протокола и той е задължителен за страните. Писменото уведомление се изпраща 

от Възложителя към Изпълнителя не по-късно от 15 дни след изтичането на 

гаранционния срок. При поправка на изделието гаранционният срок не тече за 

времето на отстраняване на дефекта. При замяна на некачественото изделие с 

ново гаранционният срок на доставеното изделие започва да тече от датата на 

доставката му. 

6. Дефектът трябва да е дължим само на причини свързани с Доставчика.“ 

В раздел IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ текстът на т. 9 се заличава и заменя със 

следния текст: 

„9. Общата отговорност на Изпълнителя за всички претенции като цяло, 

независимо дали по договор, деликт (включително небрежност) или по друг начин, 

пораждана от, свързана или произтичаща от изпълнението или нарушаването на 

договора, не надвишава 100% от цената на договора.“  
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Раздел ХI. РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ се изменя както следва: 

„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. Приложимо е 

българското право. 

 

2. При взаимно съгласие между страните, вместо пред компетентния съд страните 

може да разрешат спор и чрез арбитраж. В такъв случай спорът се урежда чрез 

арбитраж с съответствие с разпоредбата на Арбитражните правила на 

Комисията на ООН по международно търговско право (UNCITRAL) в сила към 

датата на начало на арбитражното производство пред Лондонския съд за 

международен арбитраж (LCIA). Арбитърът ще е един и ще е посочен в 

съответствие с Арбитражните правила. Седалището или юридическото място на 

арбитража е Лондон, Великобритания. Езикът, който се ползва в арбитражното 

производство е английски. Приложимо е българското право.“ 

Вмъква се нов Раздел XII със следния текст: 

XII. ВРЕМЕННО СПИРАНЕ 

„1. С писмено уведомление до Изпълнителя, Възложителят може да нареди на 

Изпълнителя да спре изпълнението на някои или всички свои задължения по 

Договора. В това уведомление се посочва задължението, чието изпълнение да бъде 

спряно, датата на влизане в сила на спирането и причините за това. След това 

Изпълнителят спира изпълнението на това задължение (с изключение на 

задълженията, необходими за запазване на стоките), докато не му  бъде наредено 

писмено от Възложителя да възобнови изпълнението. 

2. Ако по силата на нареждане за временно спиране, дадено от Възложителя, което 

не се дължи на вина на Изпълнителя или нарушение на Договора от Изпълнителя или 

форсмажорни обстоятелства, изпълнението на което и да е от задълженията на 

Изпълнителя е спряно за общ период от повече от деветдесет (90) дни за всяко 

спиране, след това по всяко време и при условие, че по това време изпълнението е все 

още спряно, Изпълнителят може да изпрати уведомление до Възложителя 

изискващо Възложителя в срок от двадесет и осем (28) дни от получаването на 

уведомлението да нареди възстановяване на това изпълнение. 

3. Ако Възложителят не направи това в този срок, Изпълнителят може да изпрати 

допълнително уведомление до Възложителя, изискващо прекратяване на Договора. В 

този случай уведомление се изпраща на Възложителя двадесет и осем (28) дни 

предварително.“ 

Раздели XII и XIII се преномерират съответно на раздели XIII и XIV, и се добавят 

следните изменения: 

Към раздел ХIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА се създава нова т. 5 със 

следния текст: 

„5. Прекратяване от страна на Изпълнителя 

 (а) Ако Възложителят не заплати на Изпълнителя каквато и да е дължима по 

Договора сума в рамките на определения срок или извърши съществено нарушение на 

договора, Изпълнителят може да изпрати на Възложителя уведомление с искане за 

плащане на тази сума с лихва съгласно с чл. IX. т. 1 или да отстрани нарушението, в 

зависимост от конкретния случай, в срок от четиринадесет (14) дни след 

получаване на уведомлението на Изпълнителя ("Първо уведомление"). 
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Ако Възложителят не плати тази сума заедно с лихвата, не успее да отстрани 

нарушението или не предприеме стъпки за отстраняване на нарушението в 

горепосочения срок; тогава Изпълнителят може да изпрати уведомление ("Второ 

Уведомление") до Възложителя за прекратяване на Договора. 

Ако Възложителят не плати дължимата сума или не отстрани нарушението в 

рамките на тридесет (30) дни от получаване на Второто Известие, Изпълнителят 

има право да прекрати договора с допълнително уведомление до Възложителя. 

 (б) Изпълнителят може да прекрати договора с изпращане не уведомление  

До Възложителя в тази връзка, ако Възложителят е неплатежоспособен или 

изпадне в несъстоятелност. 

 (в) Ако Договорът бъде прекратен по б. (а) или (б), Изпълнителят незабавно 

трябва: 

  (в.1) да прекрати изпълнението по всички последващи доставки; 

  (в.2) да изтегли персонала на Изпълнителя от Обекта; 

 (г) Ако договорът бъде прекратен по б. (а) или (б), Възложителят заплаща на 

Изпълнителя договорната цена, съответно полагаща се за стоките, доставени от 

Изпълнителя към датата на прекратяване.“ 

 

Към раздел ХIV. ОБЩИ УСЛОВИЯ се добавя нова т. 4 със следния текст 

„4. С настоящото Страните заявяват, че Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД има 

регистриран клон Тошиба Интернешънъл (Юръп) Лтд. - клон България (ЕИК 

201424018) според Търговския Закон на България. Клонът не е отделно юридическо 

лице и според Договора е упълномощено да упражнява и поеме всички права и 

задължения на Тошиба Интернешънъл (Юръп) ЛТД.“ 

 

Протоколът се състави на основание чл. 67, ал. 2 от ППЗОП и се подписа: 

 

От страна на Възложителя: 

 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА: 

 

Председател:  

   М. М.             – ................/п/................. 

 Членове: 

1. Д. Н.                – ................/п/................. 

2. М. П.           – ............./п/.................... 

3. С. Н.             – .............../п/.................. 

4. Г. Г.                    – ................/п/................ 

 

От страна на  Участника: 

Андрю Причард          - ................./п/...................          


