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Оторизационна форма на производител
до:
“Лирекс БГ” ООД
гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2
+359 2 4 880 400
Уважаеми господа,
Ейч Пи Юръп Б.В., клон Мейрин, с адрес Route du Nant d’Avril 150, CH-1217 Meyrin/ Genève, Швейцария
(“HPEBV”) представлява производителя на HP продукти на територията на Европейския съюз, в т. ч. Р.
България.
С настоящето потвърждавам от името на “HPEBV", че е наясно със следното:
•

“Лирекс БГ” ООД, гр. София 1712, ж.к. Младост 3, бл. 306, вх. 2 (“HP Оторизиран Партньор”)
възнамерява да подаде оферта за участие в търг „Доставка на компютърни конфигурации от тип
КПУ-1.4. (All-in-one)” за нуждите на Министерството на здравеопазването и второстепенните
разпоредители с бюджет към министъра“ по Рамково споразумение СПОР № 2/10.03.2020 г. за
Министерството на здравеопазването, пл. „Света Неделя“ 5, 1000 Център, София (“Клиент”)
включващ следните HP Personal Computers, HP Accessories продукти и свързаните с тях услуги на
HP за пакетна поддръжка (“HP Продукти”), и в случай, че поръчката бъде възложена на HP
Оторизирания Партньор, той в последствие ще преговаря и ще подпише договор, подчинен
изключително на правилата и условията между Клиента и HP Оторизирания Партньор за
доставка на продукти и услуги на Клиента, включително посочените по-горе продукти на HP.

Само HP има право да упълномощава трети лица ("HP Оторизиран Партньор"), за да продава продукти
на HP в определени територии, основани на селективни критерии за дистрибуция (специфични
технически и професионални стандарти, които са определени от HP).
HPEBV потвърждава, че към датата на това писмо HP Оторизирания Партньор е оторизиран, но не ексклузивно
за продажба на по-горе споменатите HP Продукти за територията на България.
Продуктите на HP са обхванати от стандартна гаранция, съгласно правилата и условията приложими в
България. Услугите на HP за пакетна поддръжка представляват стандартни предплатени и пакетни HPбрандирани услуги. HP Оторизирания Партньор има разрешение да предава тази стандартна гаранция на
клиенти-крайни потребители които закупуват и използват такива HP Продукти в България и HP ще спазва тези
стандартни гаранции.
В рамките на горепосочената оферта за участие в търг и последващият потенциален договор, HP
Оторизирания Партньор действа от свое име и за своя сметка и няма право, власт и не е опълномощен да
създаде задължение или дълг, изричен или подразбиращ се от името на HPEBV.

HPEBV е единствено отговорен и задължен към Клиента съгласно стандартната HP продуктова гаранция и/или
съгласно правилата и условията на HP за пакетна поддръжка. HP Оторизирания Партньор единствено се
задължава относно удължаването и разширяването на тази гаранция и/или правила и условия.
Доставката на стандартната HP продуктова гаранция и на услугата на HP за пакетна поддръжка се предоставят
или от местният офис на HP в България, или от оторизиран от HP доставчик по поддръжка.

С уважение,

____________________

BRANDON LIEBERTHAL
HEAD OF PARTNER EXPERIENCE
SALES OPERATIONS

