
№ 

Днес, / . ? . / / . • 2016 г., в гр. София, между: 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС) с административен 
адрес: гр. София 1618, бул. „Цар Борис I I I " № 136, БУЛСТАТ 831901762, представлявана 
от Ваня Григорова - изпълнителен директор на ИАОС, и Георги Игнатиев - началник на 
отдел „Финанси и стопанско управление" (ФСУ), от една страна, наричана по-нататък 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

„ТИТА-КОНСУЛТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1164, бул. 
„Джеймс Баучер" 5А, БУЛСТАТ/ЕИК 831508563, тел.02/ 9640950., факс: 02/9640950, 
представляван от Цветан Андреев и Явор Андреев, управляващи дружеството заедно и 
поотделно, и наричано по-нататък ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

на основание чл. 178 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и следващите във връзка 
с чл. 18, ал. 1 т. 12 във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП и Решение № 48/ 2.11.2016 г. на 
изпълнителния директор на ИАОС за класиране на участниците и за определяне на 
изпълнител по обществената поръчка с предмет: „Сервизно обслужване на гама 
спектометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектометър, портативни гама-
дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри", 

се сключи настоящият договор за следното: 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши: 
сервизно обслужване, профилактика, ремонт и настройка на гама-спектометрични 
системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори 
за повърхностно замърсяване и родонометри в ИАОС, в. т.ч. в Централна лаборатория -
София и Регионална лаборатория (РЛ) Бургас, РЛ - Варна, РЛ - Враца, РЛ - Монтана, 
РЛ - Плевен, РЛ - Пловдив, РЛ - Стара Загора, при условията на настоящия договор, 
неразделна част от който е техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу 
възнаграждение, което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при 
условия, уговорени в настоящия договор. 

1.1. Сервизното обслужване, предмет на договора, включва задължителна 
профилактика на апаратурата - минимум 2 /два/ пъти годишно. Първата трябва да бъде 
извършена в срок не по-късно от 6 (шест) месеца от подпсиването на договора, а втората 
не по-късно от 6 (шест) месеца след извършването на първата профилактика по договора. 
Профилактиката обхваща: общ преглед на апаратурата, почистване и тестване със 
сертифицирани източници на основни възли и детайли, диагностика и ремонт на 
дефектирали части. 

1.2. При възникване на необходимост за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
доставя резервни части и консумативи за аналитичната апаратура на стойност над 200 
лв., предмет на сервизното обслужване, в срок не повече от 30 дни след получаване на 
предварителна писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя 
списък, придружен с оферта с необходимите за закупуване резервни части или 
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консумативи с предложени различни варианти на цени. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобрява 
или отхвърля така представенити му списък и оферта с предложени различни варианти 
на цени. Предлаганите резервни части и консумативи трябва да са нови, оригинални, 
неупотребявани и с доказани произход и технически характеристики. 

1.3. След всеки ремонт се провежда задължително основна проверка на основните 
параметри на апаратите със сертифицирани източници. Резултатите се отразяват в 
двустранно подписан приемо-предавателан протокол с регистрирани параметри на 
апарата. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя информация за актуалния статус на 
оборудването, предмет на договора (минимум веднъж годишно) и препоръки за 
подобряване на експлоатационните условия (при необходимост). 

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора при 
следните срокове за реагиране (диагностика) и отстранване на повреди: 

2.1. Срок за реагиране (диагностика) и отстраняване на дребни повреди - не 
повече от 48 часа, когато офисът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е на разстояние до 100 (сто) км от 
лабораторията с апаратура, подлежаща на сервизно обслужване, считано от момента на 
уведомлението, отправено по телефон, факс или електронна поща; 

2.2. Срок за реагиране (диагностика) и отстраняване на дребни повреди - не 
повече от 72 часа, когато офисът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е на разстояние повече от 100 
(сто) км от лабораторията с апаратура, подлежаща на сервизно обслужване, считано от 
момента на уведомлението, отправено по телефон, факс или електронна поща; 

2.3. Срок за отстраняване на възникнала повреда - не по малко от 5 (пет) и не 
повече от 15 (петнадесет) работни дни от подписване на двустранен констативен 
протокол за установяване на причината за повредата (срокът е валиден, когато има 
налични резервни части). 

I I . СРОКОВЕ 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва сервизното обслужване, 
определено в чл. 1 на договора в срок до 31.12.2017 г. 

3.1. Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не 
могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и след 
отпадането им продължава да тече остатъкът от срока. 

3.2. Срокът за изпълнение и обхват на поръчката, съгласно условията, определени 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са задължителни за страните по договора. 

Н1. КАЧЕСТВО 

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложеното му сервизно 
обслужване с добро качество, съгласно условията и сроковете, определени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

IV . ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
5.1. Да получава изпълнение на сервизното обслужване при уговорените в 

настоящия договор срокове и условия; 
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5.2. Да осъществява оперативен контрол за правилното и ефективно изпълнение 
на сервизното обслужване, без това да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
организация; 

5.3. Да извърши плащането съгласно договорените условия в раздел V I на 
настоящия договор; 

5.4. Да осигурява свободен достъп на персонала на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
стационарните системи, обект на договора, за извършване на дейностите, свързани с 
изпълнението на предмета на договора; 

5.5. Да уведомява незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при установяване на повреди, 
неизправности и дефекти на тел. и факс: 02/9640950 или ел. поща: 
office @ thetaconsuIt.com 

5.6. Да упълномощи свои представители, които да контролират във всеки един 
момент изпълнението на настоящия договор и да уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
своевременно за допуснатите нередности и констатираните недостатъци при 
изпълнението; 

5.7. Да прекрати договора едностранно, при неизпълнение на договора от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като заплати направените до момента на прекратяването разходи, 
доказани по първични счетоводни документи. Плащането обхваща извършените в 
съответствие със зададените по договора дейности; 

5.8. Да осигури средствата, необходими за закупуване на резервни части и 
консумативи с единична цена над 200 лв. (двеста лева), които се закупуват и доставят от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но само след писменна заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и след 
представяне и одобрение на протокол, оферта и фактура. 

5.9. Да изпълни задълженията си по приемане на изпълнението и да оформя 
протоколите във връзка с предмета на настоящия договор. 

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения: 
6.1. Да извършва качествено сервизното обслужване, предмет на договора. 

Некачествено извършени работи по сервизното обслужване и свързаните с тях действия 
са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай се състявя протокол, подписан от 
упълномощените по договора лица за некачествено извършените работи; 

6.2. Да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за 
изпълнение на сервизното обслужване поради причини, които не могат да се вменят в 
негова вина, както и при възникнали обстоятелства, които правят безпредметно 
продължаването на дейностите по неговото изпълнение; 

6.3. Да се яви при уведомяване по реда на т. 5.6 от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в срок до 48 часа и да отстрани възникналите повреди, дефекти и неизправности в срок 
до 15 дни при наличие на резервни части, при възникнала необходимост да доставя 
резервни части и консумативи в срок до 30 дни, но само след писменна заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

6.4. Да осигурява изпълнението на договора с квалифициран персонал в 
съответствие с предложения в офертата основен колектив; 

6.5. Да не предоставя на други лица и организации получената по време на 
изпълнение на договора информация - собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

6.6. Да получи част от възнаграждението по договора, съответстваща на 
изпълнените дейности по договора, когато по-нататъшното изпълнение се окаже 
невъзможно поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 

6.7. Да изпълни задълженията си по предаване на изпълнението и да оформя 
протоколите във връзка с предмета на настоящия договор; 

отговарят; 
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6.8. Да осигури средствата, необходими за закупуване на резервни части и 
консумативи с единична цена до 200лв. (двеста лева). Предлаганите резервни части и 
консумативи трябва да са нови, оригинални, неупотребявани и с доказани произход и 
технически характеристики; 

6.9. Да получи възнаграждението в размери и при условията, уговорени в 
настоящия договор. 

Чл. 7. Всички действия по договора (профилактика, ремонт, подмяна на резервни 
части, смяна/преинсталиране на софтуер, настройка и др.), се удостоверяват от страните 
с двустранно подписани междинни протоколи от комисия, назначена от изпълнителния 
директор на ИАОС и от представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за всяко едно от местата за 
изпълнение на договора. Преди подписването на съответния протокол страните 
провеждат изпитвания за годност, което се удостоверява в него. 

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме изпълнението, ако не 
отговаря на изискванията, залегнали в настоящия договор. 

Чл. 8. Окончателното изпълнение на сервизното обслужване, предмет на 
договора, се приема с окончателен двустранно подписан протокол. Протоколът се 
съставя в срок до 3 (три) дни от изтичане на срока посочен в чл. 3, съответно в т.3.1 и 
т.19.2 от договора. 

Чл. 9. Възнаграждението по настоящия договор е 62 800 лв. (шестдесет и две 
хиляди и осемстотин лева) без ДДС, с включен 20 % ДДС е 75 360 лева (седемдесет 
и пет хиляди триста и шестдесет лева), съгласно офертата, която е неразделна част от 
договора. 

Чл. 10. За извършеното сервизно обслужване ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва 
плащанията както следва: 

10.1. първа в н о с к а - 4 0 % (четиридесет процента), възлизащо на 25 120 лева 
(двадесет и пет хиляди сто и двадесет лева) без ДДС и 30 144 лева (тридесет хиляди сто 
четиридест и четири лева) с включен ДДС, платими в 30 (тридесет) дневен срок след 
извършване на първа профилактика на апаратурата, описана в техническата 
спецификация и представяне на междинен двустранно подписан протокол за всяко едно 
от местата за изпълнение; 

10.2. втора вноска - 30% (тридесет процента), възлизащо на 18 840 лева 
(осемнадесет хиляди осемсторин и четиридесет лева) без ДДС и 22 608 лева (двадесет и 
две хиляди шестстотин и осем лева) с включен ДДС, платими в 30 (тридесет) дневен срок 
след извършване на втората профилактика на апаратурата, описана в техническата 
спецификация и представяне на междинен двустранно подписан протокол за всяко едно 
от местата за изпълнение; 

10.3. трета вноска - 30% (тридесет процента), възлизащо на 18 840 лева 
(осемнадесет хиляди осемсторин и четиридесет лева) без ДДС и 22 608 лева (двадесет и 
две хиляди шестстотин и осем лева) с включен ДДС в срок най-късно до 05.12.2017 г. и 
представяне на окончателен двустранно подписан протокол за всяко едно от местата за 
изпълнение. 

V. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

VI . ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, СРОКОВЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 11. Заплащането на заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ резервни части и 
консумативи се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на двустранен 
приемо-предавателен протокол за изпълнение на доставката. 

Чл. 12. Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Уникредит Булбанк АД 
IBAN: BG13UNCR76301008140309 

B I C : U N C R B G S F 
Чл. 13. Плащанията се извършват след издаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

надлежно оформени фактури. Сроковете по предходните точки не текат до 
представянето им. 

Чл. 14. Във възнаграждението по чл. 9 не се включва стойността на резервните 
части и консумативи с единична цена над 200 лв. (двеста лева). 

Чл. 15. При забавено изпълнение на задълженията си по този договор, 
неизправната страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 0,5% (нула цяло 
и пет%) на ден, но не повече от 25% (двадесет и пет%) от възнаграждението по договора, 
без ДДС на изпълнените със забава задължения по договора. 

Чл. 16. При виновно неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 
изправната страна неустойка в размер на 25% (двадесет и пет%) от възнаграждението по 
договора, без ДДС. 

16.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 
изправната страна, неустойка в размер, определен в чл. 16 от възнаграждението по 
договора, без ДДС, съответстваща на неизпълнението. 

16.2. При лошо изпълнение на договора или на част от него неизправната страна 
дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет % ) от възнаграждението 
по договора, съответно на частта от него, без ДДС. 

Чл. 17. Изправната страна може да претендира обезщетение за претърпени вреди 
и пропуснати ползи по общия ред, ако те надвишават дължимите неустойки по 
предходните членове. 

Чл. 18. Страните не носят отговорност в случай, че неизпълнението на поетите 
задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от 
извънреден характер. 

18.1. Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непредвидени обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3-дневен 
(три дневен) срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за 
преустановяване на въздействието им. 

Чл. 19. Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени 
обстоятелства, включително от извънреден характер, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира 
изпълнението по договора, тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го 
уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В известието, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността. 

19.1. За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат. 
19.2. След отпадане на причините за спиране, продължава да тече остатъкът от 

срока на договора. 

V I I . САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

V I I I . СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 
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I X . ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 20. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася 
гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет %) от възнаграждението по договора, без 
ДДС, равна на 3140 лева (три хиляди сто и четиридесет лева) по следната банкова сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Общинска Банка" - клон „Денкоглу", IBAN: BG38 SOMB 9130 
3337 0251 01, SWIFT BIC код SOMBBGSF. 

20.1. Когато формата на гаранцията е банкова гаранция, се представя оригинал на 
безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 (тридесет) дни 
след изтичане на срока на договора, определен в т.3.2. В случай, че срокът на договора 
бъде продължен в условията на т.3.1, чл. 13, чл. 19 и т. 19.2 , то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да продължи банковата си гаранция. 

20.2. Гаранцията може да бъде под формата на застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 21. Гаранцията се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на неизпълнение 
на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в чл. 6 на договора. 

21.1. Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право 
да пристъпи към упражняване на правата по нея. 

Чл. 22. При окончателното приемане изпълнението на договора без забележки, 
гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. Договорът се прекратява с изчерпване на предмета му. 
Чл. 24. Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните. 
Чл. 25. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при 

неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията на виновната страна с 14 -
дневно (четиринадасет дневно) писмено предизвестие. 

25.1. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане 
от виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок от 30 
(тридесет) дни след прекратяването на договора. 

Чл. 26. Договорът може да бъде прекратен и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

Чл. 27. Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се 
решават на добра воля, по взаимно съгласие на страните, а при непостигане на 
споразумение - по съдебен ред пред компетентния български съд. 

Чл. 28. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма. 

Чл. 29. Писмената форма се смята спазена и когато тя е отправена по телекс, факс 
или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно 
възпроизвеждане на изявлението. 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

X I . СПОРОВЕ 

X I I . ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
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Чл. 30. Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с която той е спечелил възлагането на 
сервизното обслужване - предмет на настоящия договор, е неразделна част от този 
договор. 

Чл. 31. Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл. 43, 
ал. 2 и ал. 3 от ЗОП. 

Чл. 32. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
задълженията и договорите. Търговския закон и останалото действуващо българско 
законодателство, имащо отношение към предмета на договора. 

Упълномощени лица по настоящия договор: 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Елица Манева, тел.: 02 940 6435; факс 02 955 9804; email: 
e.maneva@eea.government.bg 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Мариян Найденов, тел./факс: 02/9640950; 
gmaf/.-m. naidenov@thetaconsult.com (име и фамшия, телефон, факс, ел. поща) 

Договорът се състави и подписа в 3 еднообразни екземпляра - 2 за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 
1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
2. Документ за внесена гаранция за изпълнение. 
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Предмет на обществената поръчка: „Сервизно обслужване на гама 
спектрометрични системи, алфа-бета броячи, алфа-спектрометьр , портативни 
гама-дозиметри, монитори за повърхностно замърсяване и радонометри" 

Наименование на участника; Т И Т А - К О Н С У Л Т О О Д 
Седалище по регистрац ия: Г р . София , бул. Джеймс Баучер 5А 
Банка , I B A N , BIC: Уникредит Булбанк АД 

В Л Е В А BG13UNCR76301008140309 
ЕИК/ Б У Л С Т А Т - 831508563 
Точен адрес за Б ъ л г а р и я , София, 1164, бул. Джеймс 
кореспонденция: Баучер 5А 

(държава, град, пощенски код, улица, №) 
Телефонен номер: 02/9640950 
Факс номер: 02/9640950 
Лице за к о н т а к т и : М а р и я н Найденов 
E-mail: office @ thetaconsult.com 

Т е х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е 

1. Технически спецификации 
Моля, приемете настоящото като предложение за изпълнение, което е в съответствие с 
техническите спецификации и изисквания на възложителя, както следва: 

Гама-спектрометрични системи -10 бр. 
Без пробосменител (7 бр.), инсталирани в: София, Бургас, Варна, Монтана, Плевен, 
Ст. Загора. 
Забележка: Гама-спектрометричните системи са вид, марка, модел и 
комплектация подробно описани в Раздел II, Техническа спецификация. 
С пробосменител (3 бр.), инсталирани в: София, Враца и Пловдив. 
Забележка: Гама-спектрометричните системи са вид, марка, модел и 
комплектация подробно описани в Раздел II, Техническа спецификация. 

Четири канален алфа-спектрометър - 1 бр. 
Забележка: Алфа-спектрометьрът е вид, марка, модел и комплектация подробно 
описани в Раздел II, Техническа спецификация. Спектрометърът е инсталиран в 
София. 

Нискофонова апаратура за измервране на обща алфа/бета активност - 4 бр. 
Забележка: Нискофоновата апаратура е вид, марка, модел и комплектация подробно 
описани в Раздел П, Техническа спецификация. Апаратурата е инсталирана в София, 
Варна и Враца. 

Преносими дозиметри с комплект в ъ н ш н и детектори за измерване еа 
повърхностно замърсяване - 16 бр. РН40СЬ.10, 9 бр. ¥ШЪ €Ъ2Ь-Ш и 9 бр. РНг 
732СМ 
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Забележка: Преносимите дозиметри са вид, марка, модел и комплектация подробно 
опиачт в Раздел II, Техническа спецификация. Дозиметрите са на разположение в 
София. Бургас, Варна, Враца, Монтана Плевен, Пловдив и Стара Загора. 

Преносими дозиметри за измерване на повърхностно замърсяване - 9 бр. 
Забележка: Преносимите дозиметри са вид, марка, модел и комплектация подробно 
описани в Раздел II, Техническа спе11ификация. Дозиметрите са на разположение в 
София, Бургас, Варна, Bpaiia, Монтана Плевен, Пловдив и Стара Загора. 

Портативни радонометри - 10 бр. 
Забележка: Портативните радонометри са вид, марка, модел и комплектация 
подробно описани в Раздел II, Техническа спецификация. Радоно.метрите са на 
разположение в София, Бургас, Варна, Враца, Монтана Плевен:, Пловдив и Стара 
Загора. 

2. Срок на валидност на офертата - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от 
датата на отварянето й. 

3. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам 
условията в него. 

4. Друга информация по преценка на участника. 

Дата: 20.09. 2016 г. Подпис и печат: /..^и!..у....х.. 
(Цветан Андреев-Управител) 

^ I 
Приложения: 
Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника. 

1^ 

(\ П 
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Наименование на участника: Т И Т А - К О Н С У Л Т О О Д 

Седалище по регистрация; Г р . София, бул. Джеймс Ваучер 5А 
Б а н к а , B I C ; I B A N ; Уникредит Булбанк АД 

UNCRBGSF 
В ЛЕВА BG13UNCR76301008140 309 

Е И К / Б У Л С Т А Т : 831508563 
Точен адрес за кореспонденцв ш: Б ъ л г а р и я , София , 1164, бул. 

Баучер 5А 
(държава, град, пощенски код, ули 

Джеймс 

ici. №} 
Телефонен номер; 02/9640950 
Ф а к с номер: 02/9640950 
Л и ц е за контакти : М а р и я н Найденов 
Е mail : office @ thetaconsult.com 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Сервизно обслужване на гама спектрометрични системи, алфа-бета броячи , 
алфа-спектрометър, портативни гама-дозиметри, монитори за повърхностно 

замърсяване и радонометри" _ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 
представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на 
документацията за участие в процедурата, за сумата от: 

Цифром 62 800.00 Словом:шестдесет и две хиляди и осемстотин лева без ДДС. 
Цифром 75 360.00 Словом:седемдесет и пет хиляди триста и шестдесет лева с 

ДДС. 

Декларираме, че предложената от нас цена е окончателна, съответно при 
евентуално сключване на договор с Възложителя ще се приема за твърдо договорена и 
не подлежаща на промяна през целия срок на изпълнението му. 

В предлаганата от нас цена сме включили всички разходи за възнаграждения на 
експертите от екипа ни, командировки, консумативи, пътни разходи, административни 
разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно изпълнение на дейностите. 

Предложената от нас цена е съобразена с максималната прогнозна стойност. 

http://thetaconsult.com


Запознати сме и приемаме условието, че при несъответствие между цифровата и 
изписаната с думи обща цена ще се взема предвид изписаната с думи. 

Съгласни сме нашата ценова оферта да бъде валидна за срок от 180 дни, 
считано от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при 
Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко 
време, преди изтичането на този срок. 

При условие, че бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим парична/банкова гаранция за изпълнение /застраховка, която 
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността (грешното се 
зачертава/изтрива) на задълженията по договора, в размер на 5 % от стойността на 
договора. До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото 
приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо 
споразумение между двете страни. 

Подпис: 
Дата 
Име и фамилия 
Длъжност 

I I 
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ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ / ВНОСНА БЕЛЕЖКА 
за плащане ся/към бнвджета 

PAYMENT ORDER for Budget Payment 

Вид док.* / 

Type 

9 

Платете на - име на получателя / Beneficiary IMame 

И A О С 

IBAN на получателя / Beneficiary IBAN 

B G 3 8 S O M B 9 1 3 0 3 3 3 7 0 2 5 1 0 1 

BIC на банката на получателя / 

Beneficiary Bank BiC 

S O M B B G S F 
При банка - име на банката на получателя / Вап1< Nanne 

О Б Щ И Н С К А Б А Н К А 

Валута/ 

Currency 

В G N 

Вид 

плащане***/ 

Payment Type 

Сума / Afnouní 

3 1 4 0 . 0 0 

Основание за плащане / Details of Payment 

Г - Я И З П Ъ Л Н Е Н И Е П О Д О Г . 5 % 

Още пояснения / Additional Details 

С Е Р В И З Н О О Б С Л У Ж В А Н Е 

Номер на документа, по който се плаща/Number of Document 

Период, за който се плаща / 

Period of Payment 

От дата / From Date 

До дата / То Date 

Дата на доку1\лента /Date 

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/Obligated Person - Legal Entity or 

Individual 

Т И Т А - К О Н С У Л Т О О Д 

БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT 

8 3 1 5 0 8 5 6 3 

ЕГН на задълженото лице / 

Personal Number 

ЛНЧ на задълженото лице./ Personal ID 

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer 

Т И Т А - К О Н С У Л Т О О Д 

IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN 

B G 1 3 U N C R 7 6 3 0 1 0 0 8 1 4 0 3 0 9 

Платежна систегма / Payment System 

Б И С Е Р А 

Такси** / 

Taxes 

BIC на банката на наредителя / 

Customer Вап1< BIC 

U N C R B G S F 

Вид 

плащане'** / 

Payment Type 

'Вид документ: 

1 - декларация 

2 - ревизионен акт 

3 - наказ. постановление 

4 - авансова вноска 

5 - парт. номер на имот 

6 - постановление за 

принудително събиране 

9 - други 

**Такси: 

1 - за сметка на наредителя 

2 - споделени (стандарт за 

местни преводи) 

3 - за получателя 

***Вид плащане - попълва се 

за сметки на администратори 

на приходи и на Централния 

бюджет 

Създател Румена Петрова Георгиева 

Дата на изпълнение 09.12.2016 

Дата на създаване 09,12.2016 

Валидно преди 16,12.2016 

Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 т.З отЗМИП 

Долуподписаният/долуподписаните Румена Петрова Георгиева/5707066679 декларирам/декларираме, че паричните средства 

(ценности) - предмет на настоящзта операция (сделка) имат следния произход:. 

Известна ми е /ни е наказателната отговорност по чл,313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 

Подписи: 

Дата на подписване Име на потребител Изпратен: 09.12.2016 09:54:10 

09.12.2016 09:54:10 Румена Петрова Георгиева,;;,-

^'•^ ' 

л O ' Т 1/ 

9.1^ .2016 г. 09: 
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