
Д О Г О В О Р

* Ъ = 1 Ш к - А .2019 г.

Днес,___.___.2019 г., в град София, Република България, между страните:

ИНСТИТУТ ПО ОТБРАНА „ПРОФЕСОР ЦВЕТАН ЛАЗАРОВ“ 
(НО), ИН по ЗДДС: BG129010036, със седалище и адрес на управление: 
гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2, факс: 02/ 92 21 808, тел. 
регистратура: 02/92 21 806, представляван от полк. д-р инж. Димитър Ангелов 
Кирков -  директор и Теодора Петрова Димитрова-Кръстева -  главен 
счетоводител, наричан за краткост „Възложител”, от една страна

и

„ТЕСТ СОЛЮШЪНС“ ООД, вписано в Търговски регистър при 
Агенцията по вписванията с ЕИК: 130083177, със седалище и адрес на 
управление: гр. София, бул. „А. Малинов” 87, ет. 7, офис 24, представлявано от 
Добромил Добрев -  управител, наричано за краткост „Изпълнител”, от друга 
страна,

във връзка с проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 
при условията на чл.187 по реда на Глава двадесет и шеста и във връзка с чл.114 
от ЗОП с изх. № 3-2305/24.09.2019 г. и в изпълнение на Решение вх. № 2- 
3604/17.10.2019 г. на Възложителя за определяне на изпълнител на 
обществената поръчка, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнагражде
ние да достави „Високочестотен генератор” (по-нататък в текста „Генератор“), 
с технически характеристики и условия, съгласно приетото от Възложителя 
предложение за изпълнение на поръчката, представляващо Приложение № 1 
към договора.

(2) Наименованието на стоките за доставка са съгласно техническото 
предложение (предложението за изпълнение на поръчката).

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА ДОГОВОРА

Чл.2. (1) Настоящият договор влиза в сила след като са изпълнени следните две 
условия:

1. откриване от Възложителя на финансирането на обществената 
поръчка;

1/22



2. внесена от Изпълнителя гаранция за изпълнение на поръчката по
чл.9.

(2) Датата за влизане в сила на договора е по-късната дата от изпълнение 
на условията по ал. 1.

(3) Възложителят писмено уведомява Изпълнителя за откриване на 
финансирането.

(4) Изпълнителят трябва да внесе гаранцията за изпълнение па 
поръчката по чл.9 до 7 (седем) дни след получаване на уведомлението.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ

Чл.З. (1) Срокът за изпълнение на поръчката е 3 (три) месеца от датата па 
влизане на договора в сила, в съответствие с техническото предложение от 
офертата на Изпълнителя.

(2) Страните остават задължени за неизпълнената част от задълженията си 
по договора и след изтичане на срока му.

(3) Срокът по ал. 1 спира да тече, когато по независещи от Изпълнителя 
причини се наложи забавяне на доставката.

(4) За спирането на срока се съставя констативен протокол, в който се 
отразява причината за спирането, времето, през което е спряно изпълнението на 
договора и се определя кога изтича договореният срок за изпълнение, като се 
вземе предвид спирането. Протоколът се подписва от представители на 
Възложителя и Изпълнителя. Приложените доказателства за необходимостта 
от спиране на срока са неразделна част от протокола.

Чл.4. Мястото за доставка на стоката по предмета на договора е адресът на 
управление на Възложителя: гр. София, бул. „Професор Цветан Лазаров” № 2.

Чл.5. (1) Изпълнителят, в рамките на срока по чл.З, ал.1, извършва доставката 
и пускането в експлоатация на Генератора.

(2) Предаването на Генератора се извършва с приемо-предавателен 
протокол в два екземпляра, подписан от страните по този договор или от техни 
упълномощени представители след подписване на протокол за оценка на 
съответствието (ПОС), посочен в чл.12, ал.4.

Чл.6. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на Генератора 
преминават върху Възложителя с подписването на приемо-предавателния 
протокол по чл.5, ал.2.
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IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.7. (1) За изпълнението на предмета на договора Възложителят се задължава 
да заплати па Изпълнителя обща цена в размер на 38 990,00 (тридесет и осем 
хиляди деветстотин и деветдесет) лева без ДДС, респективно 46 788,00 
(четиридесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и осем) лева с ДДС. Цената 
е в съответствие с ценовото предложение в офертата на Изпълнителя.

(2) Цената по ал.1 се заплаща при надлежно и своевременно 
осъществяване предмета на договора и след приемане на Геператора по реда па 
чл.5.

(3) Цената на договора е определена франко лаборатория на 
Възложителя, както е посочено в чл.4 по-горе, като се включват всички 
разходи, свързани с изпълнението на предмета на договора неизчерпателно 
изброени по-долу, а именно: транспорт, такси, застраховки, опаковка, 
документация и нейния превод, пускането в експлоатация, калибриране.

(4) Общата цена по договора е крайна и не подлежи на промяна.

Чл.8. (1) Възложителят заплаща дължимото възнаграждение на Изпълнителя 
в лева в срок до 30 (тридесет) дни по банков път по сметка на Изпълнителя: 
IBAN: BG61 RZBB 9155 1001 2206 55 BGN, BIC: RZBBBGSF, в Райфайзенбанк 
(България) ЕАД банка с адрес: РАЙФАЙЗЕНБАНК ОФИС СОФИЯ 8, считано 
от датата на представяне на надлежно оформена фактура -  оригинал и приемо- 
предавателен протокол по чл.5.

(2) Страните се съгласяват, след влизане в сила на настоящия договор, 
предвид срока на изпълнение на доставката по чл.З след края на бюджетната 
година, Възложителят да заплати авансово цената по чл.8, ал.1 срещу 
представена надлежно оформена фактура за авансово плащане и предоставяне 
на гаранция в размер на авансово платената сума (включително ДДС).

(3) Гаранцията за авансовото заплащане на цената по договора с ДДС по 
решение на Изпълнителя може да бъде под формата на:

1. паричен депозит по сметка на Възложителя в „УниКредит Булбанк” 
АД, IBAN: BG72 UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: UNCRBGSF, титуляр: 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”;
или

2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на 
Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока 
на договора.

(4) Банковата гаранция трябва да третира всички условия за 
неизпълнение, които са залегнали в договора, като задължително текстът се 
съгласува предварително с главния счетоводител на Възложителя.
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(5) Банковите разходи по откриването и поддържането на банковата 
гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при 
наличието на основание за гова, са за сметка на Изпълнителя.

(6) Заплащането на аванса ще бъде по банков път в срок до 10 (десет) 
работни дни от постъпване на фактурата за аванс и внесена гаранция за този 
аванс от Изпълнителя, съгласно ал.З.

(7) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за 
всички последващи промени в банковата сметка по ал.1 в срок от 3 (три) дни, 
считано от момента на промяната. В случай, че Изпълнителят не уведоми 
Възложителя в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.

(8) За срока, през който гаранцията е престояла законосъобразно при 
Възложителя, последният не дължи лихва.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.9. (1) След писмено уведомяване от Възложителя за открито финансиране 
на обществената поръчка Изпълнителят трябва в седемдневен срок да 
представи Гаранция за изпълнение на поръчката на стойност от 1 949,50 лева 
(хиляда деветстотин четиридесет и девет лева и 50 стотинки), 
представляваща 5% (пет на сто) от стойността на договора по чл.7, ал.1 без 
ДДС, под формата на паричен депозит по сметка на Възложителя в 
„УниКредит Булбанк” АД, IBAN: BG72 UNCR 7000 3320 7764 11, BIC: 
UNCRBGSF, титуляр: Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” или 
под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза 
на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока 
на договора.

(2) Банковата гаранция трябва да третира всички условия за 
неизпълнение, които са залегнали в договора, като задължително текстът се 
съгласува предварително с главния счетоводител на Възложителя.

(3) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за 
изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на 
средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за 
сметка на Изпълнителя.

(4) Страните се съгласяват, че сума в размер на 389,90 лв. (триста 
осемдесет и девет лева и 90 стотинки), представляваща 20% (двадесет на сто) от 
гаранцията за изпълнение, е предназначена за обезпечаване на гаранционната 
поддръжка, предвидена в настоящия договор.

Чл.10. Гаранцията за изпълнение ще компенсира Възложителя за всякакви 
вреди и загуби, причинени вследствие виновно неизпълнение/забава на
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договора (задължения по договора) от страна на Изпълнителя, както и за 
произтичащите от тях неустойки. В случай, че претърпените вреди на 
Възложителя са в по-голям размер от размера на гаранцията за изпълнение по 
предходната точка, Възложителят има право да потърси обезщетение по общия 
съдебен ред пред компетентния български съд.

Чл.11. (1) Освобождаването на 80% (осемдесет на сто) от Гаранцията за 
изпълнение (по чл.9, ал.1 във връзка с ал.4) се извършва след представяне на 
приемо-предавателния протокол по чл.5, както следва:

1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по 
банковата сметка на Изпълнителя, посочена в чл.8, ал.1, в срок до 3 (три) 
работни дни след подписване на протокола;

2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез редуциране на 
гаранцията от Възложителя и удължаване от Изпълнителя на срока на 
банковата гаранция до изтичане на срока на гаранцията на Генератора по чл.13, 
ал.1 или чрез представяне на нова банкова гаранция при същите условия на 
стойността по чл.9, ал.4 и срок на действие по чл.13, ал.1.

(2) Остатъкът от Гаранцията за изпълнение (чл.9) се изплаща след 
изтичане на срока на гаранцията на Генератора.

(3) Гаранцията за изпълнение или съответната част от нея не се 
освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на договора е 
възникнал спор между страните, относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на 
гаранциите.

(4) Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение/ 
съответната част от нея, Възложителят уведомява Изпълнителя за задържането 
и неговото основание.

(5) Когато Възложителят се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение 
и договорът продължава да е в сила, Изпълнителят се задължава в срок до 7 
(седем) дни да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 
Възложителя сума по сметката на Възложителя или предостави документ за 
изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, така 
че във всеки момент от действието на договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да бъде в съответствие е чл.9, ал.1, съответно ал.4.

(6) За срока, през който гаранцията за изпълнение е престояла 
законосъобразно при Възложителя, последният не дължи лихва.
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VI. КАЧЕСТВО НА СТОКАТА, ГАРАНЦИОНЕН СРОК И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.12. (1) Контролът на качеството се извършва съгласно „Глава пета „а“. 
Контрол па качеството” от Правилника за устройството и дейността на 
Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ (обн. ДВ, бр. 44 от 2011 г.).

(2) За удостоверяване на съответствието на доставения Генератор 
Изпълнителят предоставя на Възложителя следните документи:

1. документ, удостоверяващ качеството на Генератора, издаден от 
производителя;

2. декларация за съответствие, съгласно БДС EN ISO/IEC 17050-1:2010, 
издадена от Изпълнителя;

3. гаранционна карта иа Генератора, с упоменат номер, 
идентифициращ доставената стока, издадена от Изпълнителя;

4. свидетелство за калибриране на Генератора в целия обхват, 
издадено от акредитирана лаборатория, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025;

(3) Заедно с документите, посочени в ал.2, които са на чужд език, 
Изпълнителят представя и техен превод на български език със своя заверка за 
верността на превода.

(4) При установяване на съответствие на доставената стока с 
изискванията на договора, комисия от представители на Възложителя и 
Изпълнителя изготвя „Протокол за оценка на съответствието“ (Приложение 
№ 4 ).

(5) При установяване на несъответствие на доставената стока с 
изискванията на договора, комисията по ал.4 изготвя „Констативен протокол“ (в 
свободна форма), в който се посочват констатираните несъответствия. 
Протоколът се изготвя в два екземпляра -  по един за всяка от страните.

(6) В случая по ал.5, Изпълнителят трябва да отстрани 
несъответствията или замени Генератора с нов и отговарящ на изискванията в 
срок не по-голям от 30 календарни дни след подписване на Констативния 
протокол.

Чл.13. (1) Гаранционният срок на Генератора е 36 (тридесет и шест) месеца в 
съответствие с техническото предложение от офертата на Изпълнителя.

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на 
приемо-предавателния протокол по чл.5 между представители на Изпълнителя 
и Възложителя.

(3) Изпълнителят на договора издава гаранционна карта за Генератора, 
като предава оригинала на Възложителя.
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(4) Изпълнителят гарантира възможността за нормална експлоатация от 
датата на монтажа и пускането в експлоатация на Генератора при спазване на 
условията, описани в гаранционната карта.

Чл.14. (1) Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на 
персонала, работещ с Генератора, се отстраняват от и за сметка на 
Изпълнителя.

(2) Изпълнителят носи отговорност за настъпили дефекти само в 
случай, че дефектът не се дължи на неправилна експлоатация или на неспазване 
инструкциите за експлоатация.

(3) Когато е необходим ремонт в гаранционния срок, извън мястото на 
крайния получател, транспортът до мястото за ремонт и обратно е за сметка на 
Изпълнителя па доставката.

(4) В случай, че се установят недостатъци, за които Изпълнителят е бил 
уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или 
замени некачествената стока с нова, със същите характеристики, ако 
недостатъкът прави Генератора негоден за използване по предназначение. 
Всички разходи по замяната са за сметка на Изпълнителя.

Чл.15. (1) Управлението на рекламациите е в рамките на гаранционния срок.
(2) Не подлежат на рекламация стоки, показали дефекти в резултат от 

неспазване на изискванията за експлоатация и/или съхранение, указани в 
документацията за тяхното използване.

(3) В случай на рекламация потребителят, експлоатиращ Генератора, 
изготвя Известие за несъответствие до Изпълнителя за предявяване на 
рекламация. Известието се изготвя в свободна форма, като се посочва вида на 
отказа. В известието се определя на коя дата ще се събере комисията за 
извършване на анализ на причините, довели до рекламацията, но не по-рано от 5 
(пет) работни дни от изпращане на известието.

(4) Изпълнителят е длъжен при предявена рекламация да определи и 
изпрати свои представители за участие при извършване на анализа на 
причините, довели до несъответствието и за изготвянето и подписването на Акт 
за рекламация.

(5) За резултатите от анализа се съставя Акт за рекламация 
(Приложение № 2 към настоящия договор). Актът се подписва от 
представители на потребителя, експлоатиращ Генератора и представител на 
Изпълнителя.
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(6) В случай, че Изпълнителят не изпрати представител, Актът за 
рекламация се съставя и подписва без негово участие, като Изпълнителят не 
може да го оспорва впоследствие.

(7) Срокът за закриване на рекламацията се посочва в Акта за 
рекламация.

(8) Рекламацията се счита за закрита с подписването от представители на 
потребителя, експлоатиращ Генератора и представител на Изпълнителя на Акт 
за възстановяване (Приложение № 3 към настоящия договор).

(9) Разходите, свързани с възстановяването на рекламираните стоки, са 
за сметка на Изпълнителя.

(10) Задължението за своевременното организиране на дейностите по 
решаване па рекламациите е на потребителя на Генератора (Възложителя).

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.16. Изпълнителят има право да получи уговорената в този договор сума 
при посочените в него условия.

Чл.17. Изпълнителят се задължава преди датата на влизане в сила на договора 
да внесе гаранция за изпълнение на поръчката в съответствие с чл.9.

Чл.18. (1) Изпълнителят е длъжен да достави Генератора, комплектуван с 
документите, описани в чл.12, ал.2.

(2) Изпълнителят се задължава да достави Генератора нов, 
неупотребяван, неремонтиран и произведен не по-рано от една година преди 
датата на доставка.

(3) Изпълнителят се задължава да достави Генератора на свой риск в 
оригинална опаковка с ненарушена цялост.

(4) Изпълнителят уведомява писмено Възложителя най-малко пет 
работни дни преди доставянето на Генератора. Неизпълнението на това 
задължение освобождава Възложителя от забава за приемането на Генератора.

(5) Изпълнителят отговаря пред Възложителя, ако трети лица предявят 
правото си на собственост или други права по отношение на Генератора, които 
могат да бъдат противопоставени на Възложителя.

(6) Изпълнителят е длъжен да върне на Възложителя платената цена 
заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато 
се докаже, че продадената стока принадлежи изцяло или отчасти на трето лице, 
като в тези случаи Възложителят има право да развали договора.

(7) Изпълнителят е длъжен да замени дефектната или неотговаряща па 
изискванията стока в съответствие чл. 14, ал.4 на договора.
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(8) Закупуването на договорения Генератор от производител или от 
негов дистрибутор, а също доставката на други стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, не се счита 
за наемане па подизпълнител, както и сключването на договори за услуги, които 
не са част от настоящия договор за обществена поръчка.

Чл.19. (1) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото 
съдействие за изпълнение на доставката по договора.

(2) Изпълнителят има право да иска приемане на доставката, когато 
стоката отговаря на условията на настоящия договор.

Чл.20. При забава за изпълнение на задължения по този договор, с изключение 
на случаите по раздел VITT на договора, Изпълнителят дължи на Възложителя 
неустойка в размер на 0,2% за всеки пълен ден забава, но не повече от 5% общо 
върху стойността на неизпълненото задължение без ДДС.

Чл.21. За всеки отделен случай на неизпълнение на задълженията в рамките на 
гаранционния срок (с изключение на случаите по раздел VIII), Изпълнителят 
дължи на Възложителя неустойка, равна на 5% от стойността на реално 
доставената, но дефектна (неизправна) стока, по отношение на която е 
възникнало неизпълненото гаранционно задължение.

Чл.22. Изпълнителят е длъжен да осигури гаранционна поддръжка на 
оборудването изцяло за своя сметка.

Чл.23. Изпълнителят следва да осигури безплатна техническа помощ (да 
разреши проблем) на ползвателите на Генератора през целия период на 
гаранция, в срок не по-голям от 10 дни от заявката за помощ на ползвателите на 
Генератора, както и техническа поддръжка (обслужване) за своя сметка, ако 
такава е предвидена от производителя. За целта Изпълнителят в срок до пет 
работни дни след подписване на приемо-предавателния протокол по чл.5 трябва 
да определи точка за контакт по принципа 8/5 (8 работни часа/пет дни в 
седмицата) чрез телефон, факс или интернет адрес.

Чл.24. Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора 
да извърши проверка относно качеството, количеството и стадия на изпълнение, 
без това да пречи на самостоятелността и оперативната дейност на 
Изпълнителя.

Чл.25. (1) Възложителят има право да получи доставката и пускането в 
експлоатация па Генератора в срок, обем и качество, съгласно определените 
условия в договора.

(2) Възложителят има право, когато Изпълнителят се отклони от 
изискванията по изпълнение на доставката, да откаже приемането на
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Генератора, както и да откаже да плати съответната цена, докато Изпълнителят 
не изпълни своите задължения или да прекрати настоящия договор.

(3) Възложителят има право на рекламация на доставената по договора 
стока за количествени и качествени несъответствия по условията на раздел VI 
от настоящия договор.

Чл.26. (1) Дирекция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, 
техника и имущества“ в Института по отбрана „Професор Цветан Лазаров“ е 
ползвател на Генератора и организира от страна на Възложителя изпълнението 
на договора и решаването на текущи проблеми, изискващи съдействието и 
решението на Възложителя.

(2) Възложителят се задължава да окаже необходимото съдействие на 
Изпълнителя за изпълнение на доставката.

(3) Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя съответното 
възнаграждение за изпълнените доставка и пускане в експлоатация на 
Генератора при условията от настоящия договор, когато изпълнението е в 
договорените количество, качество и срок.

Чл.27. (1) Възложителят се задължава да освободи гаранцията по чл.9 в 
сроковете по чл.11, но не по-късно от 30 календарни дни, освен ако 
Изпълнителят не е извършил доставката навреме и с необходимото качество 
или е извършил вземания под формата на неустойки, уговорени в настоящия 
договор.

Чл.28, Възложителят има право да претендира неустойка в размер на 50% 
(петдесет на сто) от размера на гаранцията за изпълнение на договора, посочена 
в чл.9 при прекратяване на договора по чл.38, т.1.

Чл.29. При забава за плащане, Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение в размер на законната лихва, начислена върху размера на 
закъснялото плащане за периода на забавата, като размера на обезщетението не 
може да бъде повече от 5% от стойността на договора.

Чл.ЗО. (1) Неустойките по настоящия договор се заплащат в срок до 10 (десет) 
календарни дни, считано от датата на писмената претенция за тях от изправната 
до неизправната страна. Възложителят има право, ако в определения срок за 
плащане на дължимата неустойка Изпълнителят не изпълни задължението си, 
да се удовлетвори за сумата на неустойката от гаранцията за изпълнение на 
договора в съответствие с чл.9 по-горе или да я прихване от следващо дължимо 
плащане по договора.

(2) В случай, че не е уговорено друго, неустойките се начисляват върху 
размера на закъснялото/неизпълнено задължение без ДДС.
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(3)B случаите, когато посочените по-горе неустойки не покриват 
действителния размер на претърпените от Възложителя вреди, той може да 
търси от Изпълнителя по съдебен ред разликата до пълния размер на 
претърпените вреди и пропуснатите ползи.

Чл.31. При нарушаване на задължение по раздел XI по-долу, виновната страна 
дължи на изправната страна неустойка за всеки конкретен случай на нарушение 
в размер на 50% от гаранцията за изпълнение, заедно с обезщетяване на всички 
вреди над сумата на неустойката, настъпили вследствие нарушаване на 
задълженията по раздел XI от договора.

Чл.32. (1) Страните се задължават всички известия, които ще се обменят между 
тях по изпълнението на договора, да са писмени и да се изпращат чрез поща, 
факс или лично доставяни до адреса на съответната страна, както и по 
официалната електронна поща, подписани с квалифициран електронен подпис. 
В случай на доставка на кореспонденция на ръка, получателят трябва да 
удостовери това с подпис.

(2) В случай, че страна промени пощенска кутия, факс или пощенски 
адрес за получаване на кореспонденция, следва да уведоми другата страна 
писмено в рамките на 5 (пет) работни дни от датата на промяната.

Чл.ЗЗ. Изпълнителят се задължава да определи свои представители, отговорни 
за изпълнението на договора, в срок до 5 (пет) работни дни от датата на 
влизането му в сила.

VIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА ИЛИ НЕПРЕДВИДИМИ СЪБИТИЯ

Чл.34. В случаи на непреодолима сила по смисъла на чл.306 от Търговския 
закон или на непредвидими събития и доколкото тези събития се отразяват 
върху изпълнението на задълженията на двете страни по договора, сроковете за 
изпълнение трябва да бъдат удължени за времето, през което е траела 
непреодолимата сила или непредвидимите събития. Страните се споразумяват 
за непредвидими събития да се считат издадени или изменени нормативни или 
ненормативни актове на държавни или общински органи, настъпили по време на 
изпълнение на договора, които се отразяват на изпълнението на задълженията, 
на която и да е от страните.

Чл.35. Двете страни трябва взаимно да се уведомяват писмено за началото и 
края на тези събития, както следва:

1. за непреодолимата сила известието трябва да бъде потвърдено от 
Търговската камара на страната, в която е настъпило, и да бъде изпратено на 
другата страна до 14 (четиринадесет) дни след започването му;
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2, за непредвидимите събития -  в 14-дневен срок от издаването или 
изменението на нормативен или ненормативен акт на държавен или общински 
орган.

Чл.36. В случай на непреодолима сила или непредвидимо събитие в страната 
и/или по пътя на доставяне на Генератора и ако то доведе до закъснение в 
изпълнението на задълженията на някоя от страните за повече от 1 (един) месец, 
всяка от страните има право да прекрати договора по чл.40.

IX. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.37. Всяка от страните има право да прекрати договора преди неговото 
влизане в сила, ако са изтекли 3 (три) месеца от подписването му, без каквито и 
да са санкции за другата страна.

Чл.38. Възложителят има право:
1. да развали договора при условията на чл. 18, ал.6 от договора;
2. да прекрати договора с 10-дневно писмено предизвестие отправено 

до Изпълнителя при забава на Изпълнителя с повече от 30 дни, без да са 
налице обстоятелствата по чл.34, като в този случай Възложителят има право 
на неустойката по чл.20;

3. да прекрати договора без предизвестие в случай, че по реда на 
раздел VI към Изпълнителя са отправяни три или повече претенции (които не е 
задължително да са последователни) за гаранционни дефекти на доставената 
стока, дори същите да са били отстранени -  в този случай Изпълнителят дължи 
неустойката по чл.21;

4. да прекрати договора без предизвестие в случай, че се установи, че 
по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
Изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата;

5. да прекрати договора, ако Изпълнителят не внесе гаранцията за 
изпълнение до 7 (седем) дни след получаване на уведомлението за откриване на 
финансиране на поръчката;

6. да прекрати договора, когато са настъпили съществени промени във 
финансирането на обществената поръчка -  предмет на договора, извън 
правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да 
предвиди или да предотврати -  с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата.

Чл.39. Настоящият договор може да се прекрати по взаимно писмено съгласие 
по всяко време, като двете страни уреждат взаимоотношенията си до момента 
на прекратяването.

12/22



Чл.40. В случаите на чл.36, всяка от страните има право да прекрати договора с 
10-дневно писмено предизвестие до другата страна.

Чл.41. Извън хипотезите по предходните членове, настоящият договор се 
прекратява или разваля и на общо основание при условията и по реда на чл.87 
от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

X. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Чл.42. Всички спорове, възникнали във връзка с тълкуването и/или 
изпълнението на договора, се решават чрез преговори и постигане на взаимно 
изгодни договорености, материализирани в писмена форма за валидност.

Чл.43. 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 него или приспособяването му към нововъзникнали 
обстоятелства, за които не е постигнато съгласие по реда на предходния член, 
ще бъдат разрешавани по общия гражданскоправен ред, от компетентния съд в 
Република България със седалище в гр. София.

Чл.44. Отнасянето на спора за решаване от компетентния съд не ще се счита за 
причина за спирането на изпълнението на други задължения по настоящия 
договор, които нямат отношение към предмета на спора.

Чл.45. Решение от компетентен съд или изменение на законодателството, което 
прави някое от условията на този договор невалидно, недействително или 
неизпълнимо, ще се отнася само до това условие и няма да прави целия договор 
или някакво друго условие от него невалиден, недействителен или неизпълним 
и всички други условия на договора ще останат в пълна сила и ефект, така както 
са уговорени от страните. Страните поемат задължението да положат всички 
усилия, за да се договорят за заместващо условие на невалидното, 
недействителното или неизпълнимото условие с валидно, действително и 
изпълнимо условие, което най-близко отразява целта на невалидното, 
недействителното или неизпълнимото условие.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.46. Страните се задължават да пазят и да не допускат разпространяването на 
информацията, определена за конфиденциална, получена от всяка от страните 
по повод сключването или по време на срока на действие на този договор, както 
и да използват тази информация единствено за целите на изпълнението. 
Страните ще считат за конфиденциална информацията, съдържаща се в 
договора и информацията във връзка с начина на изпълнението му, както и
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всяка информация, която се съдържа на хартиен или магнитен носител и е 
създадена или предоставена на някоя от страните във връзка с изпълнението на 
договора. Конфиденциална е и всяка информация, която е станала достъпна иа 
някоя от страните по повод изпълнението на договора и която представлява 
ноу-хау, схеми на складове, съответно схеми за достъп и охрана или фирмена 
тайна на другата страна, или която е определена изрично при предоставянето й 
от съответната страна за конфиденциална. Конфиденциална е и информацията, 
свързана с лични данни, станали известни на някоя от страните във връзка със 
сключването или изпълнението на договора.

Чл.47. Страните се съгласяват, че въпреки прекратяването на този договор 
поради каквато и да е причина, клаузите свързани с конфиденциалност, ще са в 
сила и задълженията във връзка с тях ще бъдат валидни за период от 10 (десет) 
години след прекратяване на договора.

Чл.48. Клаузите за конфиденциалност не се прилагат, когато някоя от страните 
е длъжна да предостави информация по договора на компетентен държавен 
орган, който е поискал тази информация във връзка с правомощията му по 
закон. При предоставяне на информация по тази точка, страната която я дава е 
длъжна незабавно да уведоми писмено другата страна.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.49. По отношение на този договор и за неуредените в него въпроси е 
приложимо действащото в Република България законодателство.

Чл.50. Всички съобщения и уведомления на страните по настоящия договор ще 
се извършват само в писмена форма, като условие за действителност. Тази 
форма ще се счита за спазена, ако съобщението е изпратено по електронна поща 
или факс, доколкото съществува техническа възможност за установяване на 
момента на получаване на съобщението/уведомлението чрез генериране на 
известие за доставяне от техническото средство на изпращане.

Чл.51. (1) При преобразуване на Изпълнителя в съответствие със 
законодателството на държавата, в която е установен, настоящият договор 
остава в сила, ако са налице едновременно следните условия:

1. правоприемникът сключи договор за продължаване на настоящия 
договор за изпълнение;

2. договорът за продължаване не променя настоящия договор за 
изпълнение;

3. за правоприемника не са приложими условията на чл.57 от ЗОП.
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(2) Ако правоприемникът не отговаря на предходната ал.1, т.З, 
настоящият договор се прекратява по право, като Изпълнителят, съответно 
правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.

Чл.52. Неразделна част от нас гоящия договор са следните приложения: 
Приложение 1: Спецификация на доставката;
Приложение 2: Образец на Акт за рекламация.
Приложение 3: Образец на Акт за възстановяване 
Приложение 4: Образец на Протокол за оценка на съответствието

Договорът е изготвен в два еднообразни екземпляра на български 
език -  по един за всяка от страните, които след като се запознаха със 
съдържанието му и го приеха, го подписаха, както следва:
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Приложение № 1
към Договор № ________ /___.___ .2019 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДОСТАВКАТА

Таблица 1
нродуктов№ марка/модел/наименование количество

N5173B EXG X-Series Microwave Analog Signal Generator 1 6 R ______________
N5173B-520 Frequency range, 9 kHz до 20 GHz 1 6 R ______________
N5173BU-UNT AM, FM, phase modulation 1 бр.

Cables and adapters:
1) SMA Male to N Female Adapter x 1 pcs;
2) N Male to N Male Cable RoHS 150CM x 2 pcs

1 комплект

Accredited Calibration according 17075 ______________
Компютърна конфигурация за управление и следене 
работата на инструмента

1 комплект

Технически параметри на „Високочестотен генератор”

Таблица 2

№ по ТС
ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ И 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА 
СЪГЛАСНО ТС с вх.
№ 2-2318/02.07.2019 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА 
„Тест Солюпгьнс“ ООД

3. ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОДУКТА
3.1. Изисквания по предназначение
3.1.1 Честотата на изходния сигнал да включва 

диапазона от 10 KHz до 20 GHz 9 KHz до 20 GHz

3.1.2 Изходното съпротивление да включва 50 Q output impedance 50 Q

3.1.3 Отношението сигнал/шум да е не по-малко от 
140 dBc/Hz От 143 до 163 dBc/Hz

3.1.4
Максималната изходна мощност на 
генерираните сигнали да е не по-малка от 30 
mW в честотния диапазон

Стандартно 31,62 mW, 
настройваемо до 79,43 mW

3.1.5 Да има възможност за амплитудна и честотна 
модулация на изходния сигнал АМ, ЧМ, ФМ

3.1.6 Да има дисплей за визуализация на работата Да

3.1.7 Да работи в диапазон от захранващи 
напрежения, включващ 230V АС, 50 Hz от 220 до 240 VAC, от 50 до 60 Hz

3.1.8
Да запазва работоспособност в температурен 
интервал, включващ температури от 10 °С до 
40 °С

Работен температурен интервал: 
от 0 до 55 °С

5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ

5.2 Осигуряване на техническа документация на 
български език и/или английски език Да
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УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Приложение 2
към Договор №________/___.___.2019 г.

Образец

(звание, подпис, фамилия)

..............................................Г. )

АКТ ЗА РЕКЛАМАЦИЯ

№ .............. / ........................ г.

за

(наименование на несъответстващата стока)

Д н ес ........... , комисия, назначена със заповед № .................... / ....................... г. на директора на

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров”....................................... , в състав:

Председател:....................................................................................................................................

и членове:

............................................................................................о т ..................................................... ;

............................................................................................о т ..................................................... ;

............................................................................................о т ..................................................... ;

се събра да разгледа причините за отклонението от качествените характеристики на

....................... (наименование на несъответстващата стока).

КОМИСИЯТА УСТАНОВИ:

1...................................................................................... заводски № .............................
(наименование на несъответстващата стока)
серия.............. .........................., произведен/доставен от производител/изпълнител

по Договор № ..............  между Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и

с гаранционен срок.......................месеца, в сила о т ........................................................

(датата от която тече гаранционния срок)

От началото на експлоатацията, ........................  (несъответстващата стока) е отработила

........................ часа...........................
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? Експлоатация на несъответстващата стока:....................

Приложение 2
към Договор №________/___.___..2019 г.

Образец

(посочват се бележките по изпълнението на инструкциите по експлоатационната 

документация).

3. Описание на дефекта на несъответстващата стока..............................................

(дата и обстоятелства, при които е открит дефектът, кратко описание на 

последния, предполагаеми причини и последствия от дефекта)

4. Списък на дефектиралите продукти/части

(продуктите, излезли от строя, се съхраняват от потребителя до 

получаване указания от изпълнителя по договора)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА КОМИСИЯТА:
Въз основа на изложеното комисията Реши:
1. Несъответстващата стока не е годна за по-нататъшна експлоатация и подлежи на

(ремонт, замяна с нов: посочва се видът на ремонта и къде трябва да се извърши той -  при 

потребителя или при изпълнителя по договора)
2. Дефектът е вследствие на

(производствен дефект, нарушаване правилата за експлоатация и др.)

3. За възстановяване на несъответстващата стока са необходими следните

(части и материали)

4. Замяната (ремонтът) на несъответстващата стока да се извърши за сметка на

(изпълнител по договора, потребителя/възложителя)
5. За удовлетворяване на рекламацията е необходимо изпълнителят по
договора в срок о т ........................ д о ..............................  да извърши:.....................(пълна замяна

на несъответстващата стока; да предостави отделни части и материали - посочват се какви; да 

се извърши ремонт при изпълнителя по договора и др.)
Допълнителни данни:

а) Несъответстващата стока е в експлоатация от
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о т ................. / .............. / ...................г. (дата) и документ № ...............(от който несъответстващата

стока е в експлоатация).

б) Несъответстващата стока е доставена по Договор № ......................... / .................... . между

Институт по отбрана „Професор Цветан Лазаров” и ....................(изпълнителя).

Към акта се прилагат материалите, потвърждаващи обосноваността на рекламацията

Приложение 2
към Договор №________/___.___..2019 г.

Образец

(фотографии, образци, резултати от анализи, опаковъчни листове и др.)

Представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора:

_________ / ____________ /

подпис фамилия

Комисия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Председател:

_________ / ____________ /

подпис фамилия

Членове:

_________ / ____________ /

подпис фамилия

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз.
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УТВЪРЖДАВАМ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

(звание, подпис, фамилия)
..................................г.

Приложение 3
към договор №_______ /___.___.2019 г.

Образец

АКТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

1. На основание рекламационен акт № ............ / .................г.

2............................................................................................
(;наименование на несьответстващата стока)

3..............................................................................................
(наименование и номер на несьответстващата стока)

4. Дата на откриване на неизправността...............................................

5. Отработени часове:
от началото на експлоатацията - .............................................................
от предишен дефект - .................................................................................

6. Описание на неизправността...............................................................

7. Извършени са следните ремонтни дейности...................................

8. Несъответстващата стока е възстановена със средствата на
- изпълнител по договора............................................................. гр........
- потребител/възложител..........................................................................
(ненужното се зачертава)
и е маркиран с ......../пломбиран с печат № ...........................................

9. Възстановената стока е приета от

{звание и фамилия на представителя на потребителя) 
Възстановената стока се счита годна за

10. Списък на части и материали, изразходвани при възстановяването на несъответстващата 
стока:........................................................................................
Разходите по възстановяване на несъответстващата стока са
за сметка на.................................................................................................................................

Представител на 
изпълнителя по договора

_________ / ____________ /
подпис фамилия 

Печат

Забележка: Актът се изготвя в 2 екз.

Представител на 
потребителя/възложителя:

_____________ / ____________ /
подпис фамилия

Печат
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УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

{звание, подпис, фамилия)
............................... г.

Приложение 4
към договор №_______/ . .2019 г.

Образец

ПРОТОКОЛ

ЗА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

№..................

Днес,......... г., комисия в състав:

Председател......................................от Институт по отбрана „Професор Цветан
Лазаров”

и членове:

1...................................................

2...................................................

3........................................

на основание Договор № _______/ ___.20___г. се събра за установяване на
съответствието с изискванията на договора на продуктите, както следва:

Продуктите са доставени по цитирания договор, сключен между Институт по 
отбрана „Професор Цветан Лазаров” (Възложител) и ..........................................

(изпълнител).

С лед....{изброяват се извършените дейности по осигуряване на качеството,
като проверка на съпроводителните документи, проверка, изпитване, 
измерване на извадка от доставеното количество и др.), комисията установи, 
че доставените отбранителни продукти отговарят на изискванията на Договор 
№ / .___.20___г.,

ПРЕДЛАГА:

Потребителят да пристъпи към тяхното приемане за съхранение и 
експлоатация по предназначение.
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Неразделна част от протокола за оценка на съответствието са следните 
приложения:

(документ за качество, документ за произход, декларация за съответствие 
съгласно БДС ENISO/IEC 17050-1:2010 или еквивалент, гаранционна карта).

Настоящият протокол се състави в 4 (четири) еднакви екземпляра, по един 
з а .......................

Приложение 4
към договор №________/___.___.2019 г.

Образец

Комисия:

Председател:

Членове: 1....

2....

3....
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция 
„Главна инспекция но труда”

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

Г О Ч Л  58, А Л  1, Т. 3 ОТЗОП

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” удостоверява, че за Тест Солюпгьнс ООД , с ЕИК/ЕГН130083177, 
за периода по чл. 57, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки

не е установено
да има влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.

6 от Закона за обществените поръчки.

Няма основание за прилагане на чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОИ

Изходящ номер: ИЗХЗ1922545 
Дата на създаване: 14.11.2019

Код за достъп: 3177095937431 
Проверка на удостоверение, адрес (URL): 

www.udostoverenie. gli. government.bg/cciext/home/verification

1000 София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 3 
тел.: 0700 17 670; факс: 02/987 47 17 

e-mail: info@gli. govemment.bg 
web: www.gli.govemment.bg

http://www.gli.govemment.bg


СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
ДИРЕКЦИЯ ОБЩИНСКИ ПРИХОДИ 

ОТДЕЛ ОП МЛАДОСТ
1000 гр.СОФИЯ Р-Н МЛАДОСТ ул.СВЕТО ПРЕОБРАЖЕНИЕ

N: 1

Изх. № 7213025426/ 13.11.2019 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЧЛ.87, АЛ.б ОТ ДОПК

Настоящото се издава на основание чл. 87, ал. б от ДОПК, в уверение на това, че:

ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД

ЕИК по БУЛСТАТ 130083177 

Адрес за кореспонденция
бул. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ Ns 87 an. ОФ.24, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-

град
Адрес по чл.8 от ДОПК

бул. АЛЕКСАНДЪР МАЛИНОВ № 87 ап. ОФ.24, гр. СОФИЯ 1000, общ. СТОЛИЧНА, обл. СОФИЯ-
град

НЯМА ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ КЪМ СТОЛИЧНА 
ОБЩИНА

Настоящото се издава по искане Вх. № 7213025426/13.11.2019 г., за $а послужи пред

Удостоверението се издава по данни на СТОЛИЧНА ОБЩИНА , .11.2019 г.

Подпис:|ц
Изд

Начални



НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ 
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ СОФИЯ, 

офис СОФИЯ 
БУЛСТАТ 1310631880221

Изх.№ 220201900292857/13.11.2019г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ
ju наличие ю или липси iа па аидьлжеиня

Настоящото се издава на основание чл.87, ал.б от ДОГТК, в уверение на това, че: 
ТЕСТ СОЛЮШЪНС /ООД/

( ; име/наименованиезадълженото лице)
ЕГН/ЛНЧ/ Служебен № от регистъра на НАП 
ЕИК по БУЛС1 АТ/ЕИК по ЗТР 130083177
Адрес за 
кореспонд енци я 
Адрес по чл. 8 от
допк

обл.София - град , общ.Столична гр,СОФИЯ, Александър 
Малинов №87 an,офис 24
обл.София - град , общ.Столична гр.СОФИЯ, бул. "Александър 
Малинов" №87 ап.офис 24

Представлявано от ДОБРОМИЛ МАРИНОВ ДОБРЕВ
(трите имена на представляващи

В качеството му на Представляващ субекта
(i на представляващия)

ЕГН  / Л Н Ч  / Служебен № от регистъра на Н А П  6503068765

(в случай на упълномощаване - № и дата на пълномощното)

Няма задължения.

Настоящото се издава по искане вх.№ 220161901033307/13.11.2019*г. 
за да послужи пред ЗОП.

Удостоверението се издава по данни на ТД СОФИЯ, офис С 
13.11.2019 год.

ОРГАН ПО 
ПРИХОДИТЕ: АНИ 1уУЗМЛПОВА

(име, подпис, печат)
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KEYSIGHT
TECHNOLOGIES

Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U.
Carretera Nacional VI, Km 18.200 
28230 Las Rozas
Spain www.k@ysight.eem

Barcelona, 16th March 2015

To whom it may concern

We highly appreciate your confidence in Keysight Technologies as well as your satisfaction with our 
products. In order to keep your equipment in an excellent operating condition, we highly recommend an 
original Keysight Service to be performed. Only an official Keysight Partner can give you the safety of a 
precisely calibrated device for your successful measurements

Regarding your equipment, which is mainly high-end equipment requiring a Premium Service, only Keysight 
and our local International Designated Reseller are eligible to proceed with the authorized required Service 
interventions.

For Bulgaria this is our partner (IDR):

Test Solutions OOD
87 Aleksander Malinov Blvd, Floor 7, Office 24
1715 Sofia
BULGARIA

As the Keysight Reseller for Bulgaria and Azerbaijan, Test Solutions is authorized to send the defective 
products to the Keysight Technologies Service Center located at:

Herrenberger Strasse 130 
71034 Boeblingen 
Germany

where the respective Repair & Calibration Services will be carried out.

You are welcome to contact the local Sales & Support Manager in charge to assist you with the next steps:

Venelina lordanova
Tel.: +359 2 970 1990
Fax: +359 2 970 1999
Mobile: +359 888 905857
e-mail: venelina iordanova@testsolutions.bq

Sincerely,

Andreas Pape

EMEA Customer Contact Center and Field Quality Manager 

Keysight Technologies Sales Spain, S.L.U.

Carretera Nacional VI, Km 18.200, 28230 Las Rozas, Spain
Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Folio 81, Tomo 31960, Hoja No. M-575197 
C.I.F. ESB86907110
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Бланка на фирма КийсайтТекнолоджис

Барселона, 16 март 2015

На вниманието на заинтересованите страни

Ние ценим Вашето доверие в Кийсайт Technologies, както и вашата удовлетвореност от нашите 

продукти. За да запазим Вашето оборудване в отлично работно състояние, ние препоръчваме това да 

стане в официален сервиз на Кийсайт Сервиз. Само официален на Кийсайт партньор може да ви даде 

сигурността за прецизно калибрирано устройство за вашите успешни измервания.

Що се отнася до оборудването, което обикновено е от висок клас оборудване, изискващо Премиум 

сервиз, само Кийсайт и нашият местен Международно Подбран Реселър, е оторизиран за прилагане 

на необходимото Сервизно обслужване.

За България това е нашия партньор (IDR):

ТЕСТ СОЛЮШЪНС ООД
офис 24, Етаж 7,
Бул. Александър Малинов 87
София 1715
България

Като Кийсайт дистрибутор за България и Азербайджан, Тест Солушънс е оторизиран да изпраща 

дефектирали продукти до КийсайтТекнолоджис Сервизен Център, който се намира в:

Херенбергер Штрасе 130 

71034 Бьоблинген 

Германия

където съответните ремонт и калибриране ще бъдат извършени.

Вие сте добре дошли да се свържете с локалния Мениджър Продажби и Поддръжка, за да ви помогне:

Венелина Йорданова

Тел.: +359 2 970 1990

Факс: +359 2 970 1999

Мобилен: +359 888 905 857

e-mail: venelinaJordanova@testsolutions.bg.

С уважение,

Подпис (не се чете)

Андрея Папе

ЕМЕА отговорник за връзки с клиенти и мениджър по качеството 
КийсайтТекнолоджис Търговски отдел Испания, С.Л.У.
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