
ДОГОВОР № 

Днес,... .̂ Л/.. 2016 г. в гр. София, между: 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр. София, ул. "Триадица" № 8, 

ЕИК 176789460, представлявано от Татяна Секулова, главен секретар на Министерство 

на енергетиката (МЕ), упълномощена със Заповед № Е-РД-16-202/08.05.2015 г. на 

министъра на енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция "Финанси, 

управление на собствеността, информационно и комуникационно обслужване" 

(ФУСИКО), наричано по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна 

и 

„ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 

ПК 1618, ул. „Боряна" № 48 Б, офис 1 и адрес за кореспонденция: гр. София, ПК 1618, 

ул. „Боряна" № 48 Б, офис 1, ЕИК: 200417978, представлявано от Милко Спасов 

Симеонов - Управител, определен за изпълнител след проведена открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на сървъри, дискови масиви, 

непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за нуждите 

на Министерството на енергетиката в 4 (четири) обособени позиции", по Обособена 

нозмция 3 - "Доставка на допълнителни лицензи и поддръжка на 

съществуващата система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и 

информационни системи", с №05029-2016-0001 на поръчката в Регистъра на 

обществени поръчки, наричан по-нататък за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 

на основание § 18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за 

обществените поръчки, чл. 41 от ЗОП (отм.) и Решение № Е-РД-16-249/07.06.2016 г. на 

Главния секретар на Министерство на енергетиката за класиране на участниците и 

определяне на изпълнител на обществената поръчка по обособена позиция № 3, се 

сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да достави допълнителни лицензи, да осъществява софтуерното им 

съпровождане, както и поддръжка (maintenance) на съществуващата система за 

резервиране и архивиране на данни, сървъри и информационни системи изградена на 

базата на Catalogic DPX, съгласно Техническа спецификация на Възложителя 

(Приложение № 1), Техническо предложение (Приложение № 2) и Ценово предложение 

на Изпълнителя (Приложение № 3), представляващи неразделна част от договора. 

(2) Предметът на договора включва доставка на допълнителни лицензи и 

софтуерното им съпровождане и поддръжка (maintenance) на съществуващата в МЕ 

система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и информационни системи, 

изградена на базата на Catalogic DPX: 
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• Catalogic DPX Block Level Protection - 4 TB; 

• Catalogic DPX File Level Protection - 1 TB; 

• Софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) (Bronze Level). 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) За изпълнение на дейностите по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер 39 610,00 лв. (тридесет и девет хиляди 

шестстотин и десет лева) без ДДС, представляваща 47 532,00 лв. с ДДС, съгласно 

Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, неразделна част от 

договора. 

(2) В стойността по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

надлежно изпълнение на договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито 

и да е други разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като например: разходи за 

материали, разходи за транспортни, куриерски и пощенски услуги и други. 

(3) Цената, посочена в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е окончателна 

за времето на изпълнение на договора и не подлежи на промяна, освен при настъпване 

на някое от условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП (отм.). 

Чл. 3. (1) Плащането по договора се извършва след приемане без забележки на 

изпълнението от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан 

протокол за извършени: доставка, инсталация и обучение и след представяне на 

фактура-оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 10 (десет) работни дни след 

получаването на документите в дирекция ФУСИКО. 

(2) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в лева по банков път по 

следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени в данните по ал. 2 в срок от 5 (пет) дни, считано от момента на 

промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 

счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(4) 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 чл. 9, ал. 1 

от договора. 

III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА, ПЕРИОД И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 

е със срокове на изпълнение, както следва: 
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1. Срок на доставка на допълнителни лицензи - до 30 (тридесет) календарни 

дни; 

2. Срок за софтуерно съпровождане и поддръжка (maintenance) на доставените 

лицензи - 2 (две) години, считано от датата на инсталирането и конфигурирането им в 

МЕ; 

3. Срок за осъществяване на техническа и консултантска помощ при 

експлоатация на съществуващата в МЕ система за резервиране и архивиране на данни, 

сървъри и информационни системи - 2 (две) години, считано от датата на подписване на 

настоящия договор. 

(2) Мястото на изпълнение на договора е територията на Република България, гр. 

София, в сградата на МЕ, ул. "Триадица" № 8. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да изпълни възложената му работа точно, качествено, в срок и в съответствие 

с условията на настоящия договор и приложенията към него; 

2. Да достави предвидените в Техническата спецификация и в Техническото 

предложение лицензи, включително да изготви и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

необходимите документи (сертификат от производителя удостоверяващ вида и срока на 

валидност на доставените лицензи и др.); 

3. Да осъществява софтуерно съпровождане и поддръжка (Bronze Level 

maintenance) за общо 4 ТВ Catalogic DPX Block Level Protection и 1 TB Catalogic DPX File 

Level Protection за срок от 2 (две) години, в това число и получаване и инсталиране на 

софтуерни поправки, обновления и нови версии; 

4. Да осъществява техническа и консултантска помощ при експлоатация на 

съществуващата в МЕ система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и 

информационни системи, изградена на базата на Catalogic DPX, която включва: 

• актуализация на съществуващата методика за Online резервиране и 

възстановяване, архитектура и модел на работа на централизирана система за 

резервиране, архивиране и възстановяване на информационни ресурси на 

Възложителя минимум на следните приложни системи: 

о BlackBerry Enterprise Server for GroupWise v.5.x; 

o Novell Access Manager v3.1; 4.x 

o Novell iPrint v6.x; 

o Novell Data Synchronizer vl.2.x; Novell GroupWise Mobility Service 2.x; 

o Novell GroupWise 8.x, 2012 

o Novell Filr vl.x; 

o Novell Open Enterprise Server 1 1 ; 2 0 1 5 

o Novell ZENworks Configuration Management 11.x; 

5. Да инсталира и конфигурира новодоставени програмни и хардуерни средства 
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за осъществяване резервирането, архивирането и възстановяването на информационни 

ресурси на Възложителя, вкл. при работа с клъстерни архитектури и използване на 

специализирани системи за съхранение на данни (SAN, NAS); 

6. Да извърши обучение на служители на Възложителя за работа със Системата, 

като в програмата на обучението се включват като минимум следните теми: концепция 

за работа на системата за резервиране на данни; инсталация на софтуерните 

компоненти на системата (модули, агенти и др.); конфигуриране на системата и 

системните компоненти; резервиране, архивиране и възстановяване на различни 

информационни ресурси; 

7. Да отстранява възникнали неизправности, дефекти и функционални откази; 

8. Да инсталира безплатни надстройки към нови версии на системен софтуер, на 

обновленията и новите версии на доставения софтуер; 

9. Да оказва техническа помощ и консултации по използването на софтуерните 

продукти; 

10. Да инсталира за нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обновления, нови версии и 

надстройки в срок до 15 работни дни след официалното им предлагане от 

производителя; 

11. Да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си за изпълнение на 

задължението за доставка в рамките на 3 (три) дни преди датата на предаване. 

12. Да определи длъжностни лица от своя екип, упълномощени да вземат 

оперативни решения и оторизирани да подписват документи във връзка с изпълнението 

на договора; 

13. Да разглежда всички писмени възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

недостатъците, допуснати при изпълнение на договора, и да ги отстранява за своя 

сметка; 

14. Да възстанови неправомерно получени суми, следствие от допуснати 

нередности по изпълнението на настоящия договор; 

15. Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 

изпълнението на договора, за предприетите мерки за тяхното разрешаване и/или за 

необходимостта от съответни разпореждания от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

16. Да не разпространява по никакъв повод и под никаква форма информация за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предоставена му такава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, освен ако има предварително изрично писмено 

разрешение за това от него, с изключение на случаите, регламентирани в закона; 

17. Да спазва изискването за конфиденциалност и след като е прекратил или 

приключил работата по договора; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното в договора възнаграждение при условията и сроковете 

на настоящия договор; 
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2. Да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорни 

задължения. Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез упълномощеното от него лице в 

изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото 

изпълнението им не е фактически невъзможно и не излиза извън рамките на 

договореното; 

2. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни точно, качествено и в срок дейностите 

по този договор; 

3. Да задържи гаранцията за изпълнение или съответна част от нея при 

неизпълнение от страна на Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в 

размера, определен в раздел VIII от настоящия договор; 

4. Да не приема доставката, ако тя не съответства по вид, обем и качество на 

изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. Да изисква информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързана с изпълнението на 

настоящия договор; 

(2) Възложителят се задължава: 

1. Да заплати уговорената цена при условията и срока определени в настоящия 

договор. 

2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при и по повод 

изпълнението на задълженията му по настоящия договор; 

3. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта; 

4. Да определи служители, упълномощени да приемат дейностите по договора и 

да подпишат съответните протоколи при качествено и точно изпълнение. 

VI. ОТГОВОРНИ ЛИЦА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 7. (1)3а реализирането на целите на настоящия договор и комуникацията по 

повод изпълнението му, страните определят следните лица: 

1. ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

- отговорно лице по договора - , началник отдел ИКО, тел. 

02 9263285, e-mail: it@me.government.bg 

2. ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- отговорно лице по договора - Ь , Управител, телефон 02 

4461761, факс 02 4461766, e-mail: solutions@intepro-bg.com 

(2) Подписването на протоколите, се извършва за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от лицето по 

ал. 1, т. 1. 
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VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ 

Чл. 8. Приемането на доставката се извършва от страните или определени от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, като приемането на изпълнението 

се удостоверява със съставянето на двустранен приемо-предавателен протокол, 

подписан от двете страни или техните упълномощени представители. 

Чл. 9. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е СКЛЮЧИЛ договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява софтуерно съпровождане на доставените 

лицензи и поддръжка на съществуващата при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ система за резервиране 

и архивиране на данни, сървъри и информационни системи, изградена на базата на 

Catalogic DPX за срок от 2 (две) години. 

Чл. 11. (1) В рамките на срока по чл. 10 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 

да предприема действия и да отстранява за своя сметка всички възникнали проблеми. 

(2) При възникване на проблеми, сроковете за отстраняване на същите от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

1. при критични проблеми, които нарушават или спират цялостния процес на 

работа на системата: 

• време за реакция - до 4 (четири) часа след уведомление от страна на 

Възложителя; 

• ако проблемът не може да се отстрани дистанционно, Изпълнителят осигурява 

експерт (технически специалист) на място при Възложителя за отстраняване на 

проблема в срок от 16 (шестнадесет) часа, считано от уведомяването на възложителя; 

2. при некритични проблеми, които се отразяват минимално на работата на 

системата: 

• време за реакция - до 8 (осем) часа след уведомление от страна на 

Възложителя; 

• ако проблемът не може да се отстрани дистанционно Изпълнителят осигурява 

експерт (технически специалист) на място при Възложителя за отстраняване на 

проблема в срок до 24 (двадесет и четири) часа, считано от уведомяването на 

възложителя. 

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл. 12. При забава на изпълнението на задълженията по настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и 

пет на сто) от стойността на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 

(десет на сто) от стойността на договора.При достигане на максималния размер на 

неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 



Чл. 13. При некачествено изпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 20% (двадесет 

на сто) от стойността на договора. 

Чл. 14. (1) При прекратяване на договора, поради виновно неизпълнение на 

Изпълнителя, виновната страна дължи неустойка в размер на 20% (двадесет на сто) от 

стойността на договора. 

(2) Сумите на неустойките по чл. 12, чл. 13 и чл. 14, ал. 1, дължими от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прихващат от сумата по чл. 2, ал. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ по своя 

преценка има право да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение, когато 

начислява неустойки по реда на този раздел. 

Чл. 15. Страните си запазват правото да търсят обезщетение за вреди и 

пропуснати ползи над уговорените размери на неустойките на общо основание. 

XX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл. 16. (1) Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, които 

страна по договора, при полагане на дължимата грижа, не е могла или не е била длъжна 

да предвиди или предотврати, и които са възникнали след сключването на договора. 

(2) Не е налице непреодолима сила, когато съответното събитие е настъпило 

вследствие на неположена грижа от някоя от страните или ако при полагане на 

дължимата грижа това събитие е можело да бъде предотвратено. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолима сила, не може да се позовава на нея, ако не е изпълнила задължението си 

по предходната алинея. 

Чл. 17. (1) Никоя от страните по договора не носи отговорност за неизпълнение 

или забавено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което 

може да бъде определено като непреодолима сила, в това число и за причинените от 

това неизпълнение вреди. 

(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непреодолимата сила, 

те не могат да се позовават на последната при неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор. 

Чл. 18. (1) Страната, която се позове на обстоятелство от извънреден характер по 

смисъла на чл. 16, ал. 1, което е причина за неизпълнение на задължения по договора, е 

длъжна в 5 (пет) дневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, 

съответно за преустановяване на въздействието на непреодолимата сила, както и какви 

са възможните последици от нея за изпълнението на договора. 

(2) Към известието по ал. 1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 

установени доказателства за настъпването, естеството, размера на непреодолимата сила 

и причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение. 

(3) В случай, че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 

органи в срок по-дълъг от посочения в ал. 1, страната, изпълнението на чието 
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задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна, с известието по ал. 1, 

да съобщи за това обстоятелство и в 5 (пет) дневен срок след предоставянето на 

съответното доказателство от компетентния орган да уведоми другата страна и да й 

представи доказателството. 

(4) При неуведомяване по ал. 1 се дължи обезщетение за настъпилите вреди. 

Чл. 19. (1) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на 

чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е длъжна да предприеме 

всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието. 

(2) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да 

изпълнява тази част от задълженията си, която не е възпрепятствана от непреодолимата 

сила. 

Чл. 20. (1) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, ведно с уведомлението по чл. 18, ал. 1, изпраща до другата 

страна уведомление за спиране на изпълнението на договора до отпадане на 

непреодолимата сила. 

(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 

определени като непреодолима сила в уведомлението по чл. 18, ал. 1, страната, 

изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено 

с известие в 5 (пет) дневен срок уведомява другата страна за възобновяване на 

изпълнението на договора. 

(3) Ако след изтичане на 5 (пет) дневния срок по ал. 2, страната, която е дала 

известието за спиране по ал. 1, не даде известие за възобновяване на изпълнението на 

договора, втората страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за 

възобновяване на изпълнението и иска от първата страна да даде известие за 

възобновяване на изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-

кратък от 5 (пет) дни. 

(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, страната, 

която е дала известието по ал. 1, не възобнови изпълнението на договора, изправната 

страна има право да прекрати договора и да получи неустойката по чл. 14, ал. 1 от 

договора. 

Чл. 21. (1) Срокът за изпълнение на договора се удължава с времето, през което 

изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която 

другата страна е била надлежно уведомена и е приела съществуването й, на база на 

представените документи и доказателства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 

срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага след като обстоятелствата 

позволят това. 

(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението 

на договора и се възстановява от получаването на известието по чл. 20, ал. 2. 
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(4) За периода на спиране на изпълнението, плащанията по договора не се 

дължат. 

ЧЛ. 22. (1) Когато обстоятелствата от извънреден характер, които се определят 

като непреодолима сила, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията 

по договора, че на практика водят до невъзможност за изпълнението на договора като 

цяло, страната, изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 

непреодолимата сила, писмено, с известие уведомява насрещната страна за това 

обстоятелство. 

(2) След получаване на известието по ал. 1, насрещната страна има право да 

прекрати договора. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 23. (1) Настоящият договор се прекратява: 

1. С пълното (навременно, точно и цяло) изпълнение на всички задължения на 

страните по договора; 

2. С писмено споразумение между страните, с което се уреждат и последиците от 

прекратяването; 

3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство страните си дължат надлежно уведомяване и представяне на 

доказателства в едноседмичен срок от настъпване на обективната невъзможност, която 

следва да се докаже от страната, твърдяща, че такава невъзможност е налице; 

4. Едностранно от изправната страна с 15 (петнадесет) дневно писмено 

предизвестие до другата страна при съществено виновно неизпълнение на задълженията 

й по договора; 

5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10 (десет) дневно писмено предизвестие, 

отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да дължи обезщетения за 

пропуснати ползи и/или неустойки и без необходимост от допълнителна обосновка. 

Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните 

за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности 

по изпълнение на договора; 

6. С прекратяване на юридическо лице - страна по договора, без правоприемство. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора: 

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата 

му; 

- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 

производство по несъстоятелност или ликвидация. 

- ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в 

състояние да изпълни своите задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора. 
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XI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 24. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя към момента на сключването на договора гаранция за 

изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от цената по чл. 2, ал. 1. 

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена на каса, по 

набирателната сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на безусловна и неотменима 

банкова гаранция, изготвена от съответната обслужваща банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Срокът на валидност на банковата гаранция е 30 (тридесет) дни след изтичане на срока 

на действие на договора. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след изтичане на 

срока на действие на договора без да се дължат лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, когато в 

процеса на неговото изпълнение, възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. В този случай, задържаната гаранция не изчерпва 

правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по ал. 1 

са престояли у него законосъобразно. 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 25. (1) Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение, освен 

по изключение, в случаите по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (отм.). 

(2) Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 от ЗОП 

(отм.). 

Чл. 26. (1) Всички съобщения и уведомления между страните, във връзка с 

изпълнението на настоящия договор, ще се извършват в писмена форма и ще са 

валидни, ако са подписани от упълномощените лица. 

(2) За валидни адреси на приемане на съобщения и уведомления, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

e-mail: solutions@intepro-bg.com e-mail: it@me.government.bg 

(3) При промяна на данните по предходната алинея, съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в 5 (пет) дневен срок от настъпване на промяната. 

(4) За дата на уведомлението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на уведомлението; 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД 

гр. София, ул. „Боряна" 48 Б 

Факс: 02 4461761 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Министерство на енергетиката 

гр. София, ул. "Триадица" № 8 

Факс: 02 9807630 
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 

3. датата на полученото автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо 

изпращането при изпращане по факс и по e-mail; 

(5) Кореспонденцията, както и комуникацията във връзка с изпълнението 

предмета на договора по чл. 1 се осъществява на български език. 

Чл. 27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на действащото българско законодателство. 

Чл. 28. Възникналите спорове по изпълнението на настоящия договор се уреждат 

чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие спорът се отнася пред 

компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 

процесуален кодекс. 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 - Техническа спецификация на Възложителя; 

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя; 

К^Неново предложение на Изпълнителя. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Татяна Секулова 

Главен секретар на 

Министерство н гетиката 

В A AJ»A FFTLWRFLIAI ••••••••••••••• 

Милко Симеонов 

Управител 

Мариела Мил 

Директор на дирекция ФУСИКО 
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Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - "Доставка на допълнителни лицензи и 

поддръжка на съществуващата система за резервиране и архивиране на 

данни, сървъри и информационни системи", което включва доставка на 

допълнителни лицензи и софтуерното им съпровождане и поддръжка (maintenance) за 

съществуващата в МЕ система за резервиране и архивиране на данни, сървъри и 

информационни системи, изградена на базата на Catalogic DPX: 

• Catalogic DPX Block Level Protection - 4 TB; 

• Catalogic DPX File Level Protection - 1 TB; 

• Софтуерното съпровождане и поддръжка (maintenance) (Bronze Level) за 

доставените лицензи следва да бъде 2 (две) години, считано от датата на 

инсталирането и конфигурирането им в МЕ; 

А. Технически изисквания 

Параметър Минимални технически изисквания 
Доставка на 
лицензи Catalogic 
DPX Block Level 
Protection 

Catalogic DPX Block Level Protection- 4 TB; 
Catalogic DPX File Level Protection - 1 TB; 

Софтуерно съпро-
вождане и 
поддръжка за 
доставените 
лицензи 

Bronze Level maintenance за две години, включваща 
получаване и инсталиране на софтуерни поправки, 
обновления и нови версии 

Техническа и 
консултантска 
помощ при 
експлоатация на 
съществуващата в 
МЕ система за 
резервиране и 
архивиране на 
данни, сървъри и 
информационни 
системи 

Включва: 
• актуализация на съществуващите методика за Online 

(без спиране на приложението) резервиране и 
възстановяване, архитектура и модел на работа на 
централизирана система за резервиране, архивиране 
и възстановяване на информационни ресурси на 
Възложителя минимум на следните приложни 
системи: 

о BlackBerry Enterprise Server for GroupWise 
v.5.x; 

o Novell Access Manager v3.1; 4.x 
o Novell iPrint v6.x; 
o Novell Data Synchronizer vl.2.x; Novell 

GroupWise Mobility Service 2.x; 
o Novell GroupWise 8.x, 2012 
o Novell Filr vl.x; 
o Novell Open Enterprise Server 11; 2015 

• Novell ZENworks Configuration Management 11.x; 
• инсталиране и конфигуриране на новодоставени 
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Параметър Минимални технически изисквания 
програмни и хардуерни средства за осъществяване 
резервирането, архивирането и възстановяването на 
информационни ресурси на Възложителя, вкл. при 
работа с клъстерни архитектури и използване на 
специализирани системи за съхранение на данни 
(SAN, NAS); 

• обучение на служители на Възложителя за работа със 
Системата, като в програмата на обучението да се 
включат като минимум следните теми: концепция за 
работа на системата за резервиране на данни; 
инсталация на софтуерните компоненти на системата 
(модули, агенти и др.); конфигуриране на системата 
и системните компоненти; резервиране, архивиране 
и възстановяване на различни информационни 
ресурси; 

• отстраняване на възникнали неизправности, дефекти 
и функционални откази; 

• инсталиране на безплатни надстройки към нови 
версии на системен софтуер, на обновленията и 
новите версии на доставения софтуер; 

• оказване на техническа помощ и консултации по 
използването на софтуерните продукти. 

Време за реакция и 
отстраняване на 
възникнал проблем 

1) при критични проблеми, които нарушават или 
спират цялостния процес на работа на системата: 

• време за реакция - до 4 часа след 
уведомление от страна на Възложителя; 

• ако проблемът не може да се отстрани 
дистанционно, Изпълнителят осигурява 
експерт (технически специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване на проблема в 
срок до 16 часа от уведомяването на 
възложителя; 

2) при некритични проблеми, които се отразяват 
минимално на работата на системата: 

• време за реакция - до 8 часа след 
уведомление от страна на Възложителя; 

• ако проблемът не може да се отстрани 
дистанционно Изпълнителят осигурява експерт 
(технически специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване на проблема в 
срок от 24 часа от уведомяването на 
възложителя. 

3) инсталиране на обновления, нови версии и 
надстройки: 

• до 15 работни дни след официалното им 
предлагане от производителя. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

д о 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

УЛ. "ТРИАДИЦА" № 8 

ГР. СОФИЯ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

От „ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД 

със седалище и адрес на управление: 1618 гр. София, ул. „Боряна" 48 Б, Офис 1 

ЕИК, съгласно чл. 23 отЗТР 200417978, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Аз, долуподписаният Милко Спасов Симеонов, 

ЕГН 8112117007, в качеството си на Управител, на „ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД, 

участник в открита процедура с предмет: "Доставка на сървъри, дискови масиви, 

непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за 

нуждите на Министерството на енергетиката в 4 (четири) обособени 

позиции", декларирам, че съм запознат с предмета на поръчката, както и с обема на 

работата и предлагам да изпълним поръчката, съгласно изискванията на 

документацията за участие за Обособена позиция 3 при следните условия: 

1. Изпълнението на поръчката ще бъде осъществено съгласно всички изисквания 

от Техническата спецификация на Възложителя за Обособена позиция 3. 

2. Заявявам, че съм съгласен да изпълня доставката в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни, считано от двустранното подписване на договора. 

3. Към настоящото предложение прилагам и са неразделна част от него следните 

документи, съгласно документацията за участие в процедурата: 

- Приложение към Техническото предложение за обособена позиция 3 

Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни 

считано от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като 

може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Приложения: ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ЛЕ НА 

Дата: 09.05.2016 г. Подпис и печат 

Име и фамилия: Г 

УЧАСТНИКА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

/й/? 

чл. 2 от ЗЗЛД



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

Параметър Минимални технически 
изисквания 

Предложения на участника 

Доставка на 
лицензи Catalogic 
DPX Block Level 
Protection 

Catalogic DPX Block Level 
Protection- 4 TB; 
Catalogic DPX File Level Protection -
1 TB; 

Catalogic DPX Block Level 
Protection- 4 TB; 
Catalogic DPX File Level Protection -
1 TB; 

Софтуерно 
съпровождане и 
поддръжка за 
доставените 
лицензи 

Bronze Level maintenance за две 
години, включваща получаване и 
инсталиране на софтуерни 
поправки, обновления и нови 

рсии §1 
к 

Bronze Level maintenance за две 
години, включваща получаване и 
инсталиране на софтуерни 
поправки, обновления и нови 
версии 

Техническа и 
консултантска 
помощ при 
експлоатация на 
съществуващата 
в МЕ система за 
резервиране и 
архивиране на 
данни, сървъри и 
информационни 
системи 

ключва: 
актуализация на 

съществуващите методика за 
Online (без спиране на 
приложението) резервиране и 
възстановяване, архитектура и 
модел на работа на 
централизирана система за 
резервиране, архивиране и 
възстановяване на 
информационни ресурси на 
Възложителя минимум на 
следните приложни системи: 
BlackBerry Enterprise Server for 

GroupWise v.5.x; 
Novell Access Manager v3.1; 4.x 
Novell iPrint v6.x; 
Novell Data Synchronizer vl.2.x; 
Novell GroupWise Mobility 
Service 2.x; 
Novell GroupWise 8.x, 2012 
Novell Filr vl.x; 
Novell Open Enterprise Server}) 
11; 2015 
Novell ZENworks Configuration!) 
Management 11.x; 
инсталиране и конфигуриране 
на новодоставени програмни и 
хардуерни средства за 
осъществяване резервирането, 
архивирането и 
възстановяването на 
информационни ресурси на 
Възложителя, вкл. при работа с 
клъстерни архитектури и 
използване на специализирани 
системи за съхранение на 

Включва: 
актуализация на 

съществуващите методика за 
Online (без спиране на 
приложението) резервиране и 
възстановяване, архитектура и 
модел на работа на 
централизирана система за 
резервиране, архивиране и 
възстановяване на 
информационни ресурси на 
Възложителя минимум на 
следните приложни системи: 
BlackBerry Enterprise Server for 
GroupWise v.5.x; 
Novell Access Manager v3.1; 4.x 
Novell iPrint v6.x; 
Novell Data Synchronizer vl.2.x; 
Novell GroupWise Mobilitv 
Service 2.x; 
Novell GroupWise 8.x, 2012 
Novell Filr vl.x; 
Novell Open Enterprise Server 
11; 2015 
Novell ZENworks Configurator 
Management 11.x; 
инсталиране и конфигуриране 
на новодоставени програмни и 
хардуерни средства за 
осъществяване резервирането, 
архивирането и 
възстановяването на 
информационни ресурси на 
Възложителя, вкл. при работа с 
клъстерни архитектури и 
използване на специализирани 
системи за съхранение на 

? п А >> 



Параметър Минимални технически 
изисквания 

Предложения на участника 

данни (SAN, NAS); 
обучение на служители на 
Възложителя за работа със 
Системата, като в програмата 
на обучението да се включат 
като минимум следните теми: 
концепция за работа на 
системата за резервиране на 
данни; инсталация на 
софтуерните компоненти на 
системата (модули, агенти и 
др.); конфигуриране на 
системата и системните 
компоненти; резервиране, 
архивиране и възстановяване 
на различни информационни 
ресурси; 
отстраняване на възникнали 
неизправности, дефекти и 
функционални откази; 
инсталиране на безплатни 
надстройки към нови версии на 
системен софтуер, на 
обновленията и новите версии 
на доставения софтуер; 
оказване на техническа помощ 
и консултации по използването 
на софтуерните продукти 

данни (SAN, NAS); 
обучение на служители на 
Възложителя за работа със 
Системата, като в програмата 
на обучението са включени 
като минимум следните теми: 
концепция за работа на 
системата за резервиране на 
данни; инсталация на 
софтуерните компоненти на 
системата (модули, агенти и 
др.); конфигуриране на 
системата и системните 
компоненти; резервиране, 
архивиране и възстановяване 
на различни информационни 
ресурси; 
отстраняване на възникнали 
неизправности, дефекти и 
функционални откази; 
инсталиране на безплатни 
надстройки към нови версии на 
системен софтуер, на 
обновленията и новите версии 
на доставения софтуер; 
оказване на техническа помощ 
и консултации по използването 
на софтуерните продукти. 

Време за реакция 
и отстраняване 
на възникнал 
проблем 

1) при критични проблеми, които 
нарушават или спират цялостния 
процес на работа на системата: 

време за реакция - до 4 часа 
след уведомление от страна на 
Възложителя; 
ако проблемът не може да се 
отстрани дистанционно, 
Изпълнителят осигурява 
експерт (технически 
специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване 
на проблема в срок до 16 часа 
от уведомяването на 
възложителя; 

2) при некритични проблеми, 
които се отразяват минимално на 
работата на системата: 

време за реакция - до 8 
часа след уведомление от 
страна на Възложителя; 

ако проблемът не може да се 
^отстрани дистанционно 

1) при критични проблеми, които 
нарушават или спират цялостния 
процес на работа на системата: 

време за реакция - до 4 часа 
след уведомление от страна на 
Възложителя; 
ако проблемът не може да се 
отстрани дистанционно, 
Изпълнителят осигурява 
експерт (технически 
специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване 
на проблема в срок до 16 часа 
от уведомяването на 
възложителя; 

2) при некритични проблеми, 
които се отразяват минимално на 
работата на системата: 

време за реакция - до 8 часа 
след уведомление от страна 
на Възложителя; 
ако проблемът не може да се 
отстрани дистанционно 
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Параметър Минимални технически 
изисквания 

Предложения на участника 

Изпълнителят осигурява 
експерт (технически 
специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване 
на проблема в срок от 24 часа 
от уведомяването на 
възложителя. 

3) инсталиране на обновления, 
нови версии и надстройки: 
• до 15 работни дни след 

официалното им предлагане от 
производителя. 

Изпълнителят осигурява 
експерт (технически 
специалист) на място при 
Възложителя за отстраняване 
на проблема в срок от 24 часа 
от уведомяването на 
възложителя. 

3) инсталиране на обновления, 
нови версии и надстройки: 
• до 15 работни дни след 

официалното им предлагане от 
производителя. 

Дата: 09.05.2016 г. Подпис и печат: 

Име и фамилия: \ 

чл. 2 от ЗЗЛД



сУ1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

ДО 

МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА 

УЛ. "ТРИАДИЦА" № 8 

ГР. СОФИЯ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 

ОТ 

„ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД 

със седалище и адрес на управление: 1618 гр. София, ул. „Боряна" 48 Б, Офис 1 

ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР 200417978, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Аз, долуподписаният Милко Спасов Симеонов, 

ЕГН 8112117007, в качеството си на Управител, на „ИНТЕПРО СОЛЮШЪНС ООД, 

участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка на сървъри, дискови масиви, 

непрекъсваемо токозахранващо устройство, софтуер и мрежово оборудване за 

нуждите на Министерството на енергетиката в 4 (четири) обособени позиции" 

предлагам да изпълним поръчката, съгласно документацията за участие при следните 

финансови условия: 

1. Предлагаме обща цена за изпълнение на обществената поръчка по обособена 

позиция 3 в размер на 39 610 лв. (словом: Тридесет и девет хиляди шестотин и десет 

лева) без ДДС и 47 532 лв. (словом: Четиридесет и седем хиляди петстотин тридесет и 

два лева) с ДДС. 

2. В предложената обща цена по т. 1 са включени всички разходи за изпълнение 

на обществената поръчка по обособена позиция 3. 

Настоящото предложение е валидно 120 (сто и двадесет) календарни дни, 

считано от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като 

иоже да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Дат1: 09.05.2016 г. Подпис и печат: 

Име и фамилия: Милко симесуаор 

чл. 2 от ЗЗЛД
чл. 2 от ЗЗЛД

чл. 2 от ЗЗЛД


