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ДОГОВОР
за доставка и гаранционно обслужване на компютърна техника, монитори и мултимедиини
проектори.
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Днес,................... 201®г., в rp. Варна, на основание утвърден протокол вх.№ РД-20926/12.12.2017г. за резултатите от оценка на получените оферти по обществена поръчка с
ред за възлагане - събиране на оферти с обява - обявена по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава
двадесет и шеста от ЗОГТ с предмет: „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна
техника, монитори и мултимедиини проектори'’ /код, съгласно общия терминологичен
речник /СРV/: 3020 0000/ между:
1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на
управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на
основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед № РД 14-1478/01.06.2016г. от
проф. д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор по „ФМБ“’ и Анета Николаева Великова Главен счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „СТЕМО“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Габрово, и.к.5300,
ул.“Николаевска“
№48,
идентификационен
номер
по
БУЛСТАТ
817080126,
идентификационен номер по ДДС BG817080126, представлявано от Петър Стефанов
Петров - Пълномощник, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и
гаранционно да обслужва компюгърна техника, монитори и мултимедиини проектори,
наричани за краткост „Доставките44, по цена, размер, при условията и до обекти, съгласно в
настоящия Договор и съгласно приложенията към него.
Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и гаранционно да обслужи компютърна
техника, монитори и мултимедиини проектори, съгласно ценовите параметри и
предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация,
съставляващи съответно Приложения № 1 и № 2 към настоящия Договор
(..Приложенията“), неразделни части от настоящия договор.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
Чл.З. Срокът на Договора е 20 /двадесет/ работни дни, считано от датата на сключването
му.
Чл.4. Мястото за доставка на Договора е в гр.Варна. бул.”Сливница” № 158-А, Учебен
корпус - 3.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.
Чл.5.(1) За извършване на Доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
сума в размер на 37 995.00лв. (тридесет и седем хиляди деветстотин деветдесет и пет лева)
без вкл. ДДС и 45 594.00лв. (четиридесет и пет хиляди петстотин деветдесет и четири лева)
с вкл. ДДС, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовите му параметри, наричана по-нататък
„Цената“.
(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
Доставкат, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! не дължи заплащането на каквито и да е други разноски,
направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) Цената, посочена в an. 1, е фиксирана/крайна за Доставката, посочена в Ценовите
параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на
промяна.
(4) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора
и не може да бъде променяна.
Чл.6.(1) Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на фактура за дължимата
сума, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извърши дължимото плащане в срок до 30
{тридесет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване
на условията по ал. 1.
Чл.7.(1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ТБ „Уникредит Булбанк“ АД
BIC: BG48 UNCR 7630 1053 8996 23
IB AN: UNCRBGSF.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счига
се, че плащания та са надлежно извършени.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.8. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този раздел от
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от
приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от Страните.
Общи нрава и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да продаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената техника в мястото на доставка, съгласно
настоящия договор;
2. да поеме всички разходи, свързани с доставянето на техниката, като носи риска от
недоставянето й в срок и франко обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията от този договор;
3. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
задълженията по настоящия Договор, както и всички необходими документи, информация
и данни, пряко свързани или необходими за изпълнението му.
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Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осъществи доставката и да изпълнява задълженията си но настоящия Договор в
уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на
изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в
чл.24 от настоящия Договор.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи техниката в срок и с необходимото качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска
и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора;
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени
в настоящия Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за
извършването на Доставките, предмет на настоящия Договор, при спазване на относимите
изисквания или ограничения съгласно приложимото ираво;
4. да пази поверителна Конфиденциалната ииформация, в съответствие с уговореното в
чл.24 от Договора;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора,
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на настоящия
Договор, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
ЧлЛЗ. При неизпълнение на задълженията по настоящия Договор, неизправната Страна
дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет на сто) за всеки ден, но не повече от
10% (десет на сто) от Стойността на договора.
Чл.14. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение или при
отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Предложение за изпълнение
на поръчката в съответствие с предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да
изпълни изцяло и качествено предмета на настоящия договор, без да дължи допълнителна
цена за това. В случай, че и повторното изпълнение на доставката е некачествено,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
ЧлЛ5. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните,
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на Договора.
ЧлЛб. Плащането на неустойките, уговорени в настоящия Договор, не ограничава правото
на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ 7.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл.З при коректно изпълнение;
2. с изпълнението на вси
ения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 5 (пет) календарни дни от
настъпване на невъзможността, като представи доказателства;
4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство, по
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;
5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2.когаго за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или
ликвидация - по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.18. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на
съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията и договорите, чрез отправяне на писмено
предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на подходящ срок за
изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато неизпълнената част от
задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната Страна.
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
Чл.20. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на
юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания.
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови изпълнението на Доставките;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички доставки до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са собственост на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на
Договора.
Чл.21. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално реализираните и приети по установения ред Доставки.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл.22.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в настоящия Договор,
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП. съответно в легалните
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.
(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и
Приложенията, се прилагат следните правила:
1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора
Спазване на приложими норми
Чл.23. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички
приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с
предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, свързани с
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право,
съгласно Приложение № 1л
Ч 5 от ЗОП.
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Конфиденциалност
Чл.24.(1) Всяка от Страните по настоящия Договор се задължава да пази в поверителност и
да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“).
Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова,
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, изследвания,
документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или дейността на
другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, включително,
финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или потенциални клиенти,
собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни въпроси или
стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, спецификации, диаграми,
планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения,
компютърни устройства или други материали или записи или друга информация,
независимо дали в писмен или устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго
устройство.
(2) С изключение на случаите, посочени в ал.1 на този член, Конфиденциална информация
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата Страна,
като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.
(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална
информация, когато:
1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;
2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от
Страните; или
3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;
В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията,
уведомява незабавно другата Страна по Договора.
(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни
поделения, контролирани ог нея фирми и организации, всички нейни служители и наети от
нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на
тези задължения от страна на такива лица.
Чл.25. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.
Публични изявления
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива
или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на
Доставките, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и материали
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното
писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде безпричинно отказано
или забавено.
Прехвърляне на права и задължения
Чл.27. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията,
произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по
Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.
Изменения
Чл.28. Настоящият Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл.29.(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по
смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в
приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора
задължения.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява тази
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.
(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима
сила;
2. която не е информирала друг ата Страна за настъпването на непреодолима сила;
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
Нищожност на отделни клаузи
Чл.ЗО. В случай, че някоя от клаузите на настоящия Договор е недействителна или
неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.
Уведомления
Чл.31.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща.
(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:
1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77
Тел.: 0882 164 866
Факс: 052 643365
e-mail: ij3etrov@ue-varna.bg
Отговорно лице за изпълнение: инж.Иван Петров - ръководител сектор „Техническа
поддръжка“ към Инфрмационни технологии и обслужване.
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, ул.“Отец Паисий“ 42
Тел.: 052 600 661
Факс: 052 603 968
e-mail: office@vn.stemo.bg
Отговорно лице за изпълнение: Петър Петров - Корпоративни клиенти.
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(3) За дата/час на уведомлението се счита:, •
1. датата/часа на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по куриер;
3. датата/часа на приемането - при изпращане по факс;
4. датата/часа на получаване - при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на
посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените отговорни лица за контакт. При промяна на посочените
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми
другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение
на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
'
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 5 (пет) дни от
вписването й в съответния регистър.
Приложимо право
Чл.32. Настоящият Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат
подчинени на и ще се тълкуват съгласно действащото българско законодателство.
Разрешаване на спорове
ЧлЗЗ. Всички спорове, породени от настоящия Договор? или отнасящи се до него,
включително споровете, л породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се
уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще се
отнася за решаване от компетентния български съд.
Екземпляри
Ч л34. Настоящият Договор се състои от 7 (седем) страници и е изготвен и подписан в 3
(три) еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Приложения:
Чл35. Към настоящия Договор се прилагат и са неразделна част от него следните
приложения:
4?.:
Приложение № 1 - Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие
техническата спецификация наМЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 2 - Копие о с и н о в и т е параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:,ЗДЛИЧЕН нд 0СН0ВДНИЕ чл
ОГЖГТЛ1) a
ЗАМ.-РЕКТОР

2

М 1 от .

J 3 A K O H A ЗА ЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ

/проф. д-р С п ь ^ ^ ^ ^ ^ о в / / ^

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ
, , „

f

^ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/А нет а Великова/

S

ЧЛ.2,'ал7 от’

A ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

/Ij/n rp p 'n .e t

j

П рилож ение 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на
компютърна техника, монитори и мултимедиини проектори”, при ред за възлагане
събиране па оферти с обява.
Подписаният/ата Петър Стефанов Петров
(трите имена)
данни по докумен т за самоличност л.к 647158036 издадена на 18.08.2017 г. от МВР гр. Варна
(номер па личиа карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на пълномощник на СТЕМО ООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 817080126,

Съгласно публикувана в профила па купувача на Икономически университет Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за
възлагане събиране на оферти с обява с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване
на компютърна техника, монитори и мултимедиини проектори” и след като се
запознахме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка,
съгласно изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото
предложение за изпълнение па поръчката в съответствие с техническата спецификация,
ние потвърждаваме готовността да доставим техникатасъс следните технически
параметри:
Позиции 1 .- Компютърна конфигурации

Модул

Технически параметри

Произход
Модел

HP 290 СА Microtower PC
Intel® Core™ i3-7100 with Intel III) Graphics 630 (3.9 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

CPU
Passmark: 5847
Intel® HI 10: 2x DDR4 DIMM up to 16 GB, integrated video (D-Sub port, IIDMI and/ot
Cl UPSE T

DVI-D via IIDMI to DVI преходник), audio (Front: 1 microphone/headphone jack,
Back: I audio in connector; 1 audio out connector) and 10/100/1000 LAN RJ-45; 2
USB 3.0; 4 USB 2.0; 1 P C I e ( x l ) ; 1 P C Ic (x l6 ); 1 M.2; 1 PCI 2.11

VIDEO

Integrated Intel I ID Graphics 630

RAM

4 G B DI) R4-2400 SDR A M

Позиции 1.- Компютърни конфигурация
SSD

128 GB 2.5" SATA3 SSD

CASE

Microtower

I IP Universal IJSB wired keyboard, US подредба c надписани от производителя

KB I)

клавиши по БДС

Mouse

HP USB Optical Mouse Scroll

OS

Windows 10 Home 64-bit

Гаранции

3 години

Количество

30 броя
Поднозиции 2. - LCD монитор

Модел

ЛОС I-2280SWN

Monitor

21.5" Wide TN LED, 5 ms, 20M:1 OCR, 200 cd/m2, FullHD 1920x1080, D-Sub

Гаранции

3 години (HP 3 year Next business day Onsite Desktop Only Hardware Support)

Количество

30 броя
Позиции 3. - Преносим компютър

Модул

Tex и и чески п араметр n

Model

HP 250 G6 Notebook PC

CPU

Intel© i3-6006U with Intel® I ID Graphics 520 (2 GHz, 3 MB cache, 2 cores)

RAM

4GB DDR4

VGA

Integrated Intel® HD Graphics 520

HDD

SATA 500GB 5400rpm

Optical device

DVD-RW

LAN

Integrated 10/100/1000 Ethernet

Wireless

Wireless Ethernet 802.1 l.b/g/n

Keyboard

Пълноразмсрна кирилизирана но БДС

Mouse

2-button scroll touchpad

I/O interface

3 USB ports( 1 USB 2.0, 2 USB 3.0); VGA port, 11DM I port, R.I-45 Ethernet
Prot, Mic in, Speakers Out

Windows 10 Home 64-bil

OS

(15.6") diagonal 1ID Display (1366 x 768)
Display
VGA camera with Mic
Гаранция
Аксесоари
Количество

години
I'RUST Optical Mouse USB and Carry Bag for laptops - black
0 броя

Позиции 4. - Мрежов комутатор - SWITCH

Модул
Модел

Технически параметри
1IPE Off IceConnect 1920S 48G 4SFP Switch
4 8 х 4xSFP

Основни портове,
тип

10/100/1 OOOBasc-1

Managed: Simple Web management
Allows for easy management o f the switch— even by nontechnical users—
through an intuitive Web GUI; supports HTTP and HTTP Secure (HTTPS)
S N M P v l , v2c, and v3
Facilitate management of the switch, as the device can be discovered and
monitored from an SNMP management station
Complete session logging
System Dashboard via Device information Provides detailed information for
problem identification and resolution including system maintenance.
Type

Port mirroring
Enables traffic on a port or VLAN to be simultaneously sent to a network
analyzer for monitoring
Dual flash images
Provide independent primary and secondary operating system files for backup
while upgrading
Network Time Protocol (NTP)
Synchronizes timekeeping among distributed time servers; keeps timekeeping
consistent among all clock-dcpendcnt devices within the network so that the
devices can provide diverse applications based on the consistent time

Manual network time configuration
Manually set the dale and time on the switch in the absence o f an NTP server
Default D1ICP client mode
Allows the switch to be directly connected to a network, enabling plug-and-play
operation; in absence o f a DHCP server on the network, the switch falls back to
the static address 192.168.1.1
FTP and TFTP
Provides different mechanisms for configuration updates; FTP allows
bidirectional transfers over a TCP/IP network; trivial FTP (TFTP) is a simpler
method using user Datagram Protocol (UDP)
Remote monitoring (RMON)
Remote monitoring (RMON) provides advanced monitoring and reporting
capabilities for statistics, history, alarms and events. RMON data is retrieved
from the switch through a network management platform over SNMP.
System Dashboard via Device information
Памет (Flash,

lash Memory: 64 MB, RAM: 256 MB SDRAM

RAM)
VLANs

Support for IEEE 8 0 2 .IQ; 256 VLANs with a VLAN ID range o f 2-4093

MAC table

16000 M A C addres table size

Пропускателна
способност, Mpps

77.3 Mpps
U I leiaht

Размери

Дожи b o t h a

Гаранния

брой

Количество

Позннии 5. - Мултимедийни нроектори с включен монтаж

Модул

Техи и чески п араметр и

Модел

Мултимедиен проекгор Acer Projector P1350W

Прожекционна система

DLP

Естествена разделителна
способност

280x800 (Native 16:10, Compatible 4:3, 16:9)

Яркост

3700 ANSI Lumens

Съотношение на контраст

20000:

Размер на изображението
Maximum Diagonal Image Size 7.62 m

(по диагонал)

Minimum Projection Distance: 1 m

Разстояние до
изображението

Maximum Projection Distance: Aprox. 8 m (780 cm)

Ламна(тин, живот)

К омпютърна съвместимост
Съвместимост с IIDTV

5000 1lour Normal Mode / 10000 I lour Economy Mode / 15000
I lour ExlremeEco Mode
O r VGA (640x480) До WUXGA (1,920 x 1,200)
480i, 48Op, 576i, 576p, 720p, 1080i, l()80p '

Входни ин терфейси

Analog RGB D-sub 15-pin, IIDMI, USB, Audio In

Изходни интерфейси

VGA Out D-sub 15-pin, Audio Out

Захранване

100 V A C -2 4 0 V AC 50/60Hz
Късофокусна опция позволяваща да прожектира 2 м образ на
ширина от разстояние 2.5 метра. Възможност за свързване но
с тандарт 11DBase'!', чрез допълнително устройство.

Функции

Дистанционно управления, вградени високоговорители,
оптично приближаване и фокус.
UDM1 Extender (усилвател) ESTILLO MDEX002M1, усилва
Окомнлектоване

HDMI сигнал и позволява свързване на разстояние 20 м по UTP
кабел

Гаранции

2 години

Количество

4 бр.

Поднозицин 6. - Екрани за Мултимедийни проектори с включен монтаж
Вид на екрана

За закрепване на стена - Elite Screen M92UW H Manual, 92"

Размер

Ширина х височина: (16:9), 203.7 х 114.6 cm

Тин механизъм за
прибиране

Ръчен

Гаранции

2 години

Количество

4 бр.

Позиции 7 . —Аксесоари за Мултимедийни проектори с включен монтаж
Стойка за закрепване на
мултимедиен проектор

_ -- -

За закрепване на таван - Sunne Universal Ceiling Projector
Bracket, max. 20kg, extension

.

i _ . ..... . . ,.n........

Г аран ц и и

2 години

К ол и ч еств о

4 бр.

Параметрите/характеристиките на горепосочените модули/компоненти доказваме със
представяне на фирмени технически описания на производителя на предлаганото оборудване
(на английски или български език), които да потвърждават, че минималните изисквания за
предложените модули/компонен ги са изпълнени/.
1. Ще доставим безплатно /без транспортпо оскъпяване/ техниката на адрес:
гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус - 3 на Икономически университет Варна в срок от 20 /до 20 /двадесет/ работни дни от датата па сключване на договора.
2. Гаранционно обслужване на комгпотьрна техника, монитори и мултимедийни
проектори ще извършваме на адреса на Възложителя: гр.Варна, бул.”Сливница” № 158-А,
Учебен корпус - 3 на Икономически университет - Варна.
3. Ние потвърждаваме, че настоящата офсрга е съобразена с изискванията,
посочени в документация та за участие в поръчката.
4.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с предоставената от нас оферта.
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ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният/ага Петър Стефанов Петров
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к 647158036 издадена па 18.08.2017 г. от МВР гр. Барна
(номер на лична карта, дата. орган и място на издаването)
в качеството си па пълномощник на СТЕМО 0 0 /1
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 817080126,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,
С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от
Вас обществена поръчка с предмет: "Доставка и гаранционно обслужване на компютърна
техника, монитори и мултимедиини проектори”, при ред за възлагане събиране на оферти с
обява, както следва:
Позиция Издания и материали
Ценови параметри
Единична
Обща

1.

без включен без включен
ДДС
ДДС
708,00
21 240,00

Компютърна конфигурация -ЗОбр.

2.
J.

4.
5.

6.
7.

LCD монитор - ЗОбр.

127,00

3 810,00

Преносим компютър - Юбр.

795,00

7 950,00

Мрежов комутатор - SWITCH - 1бр.

631,00

631,00

Мултимедийни проектори с включен монтаж -4 б р .

861,00

3 444,00

Екрани за Мултимедийни проек тори с включен монтаж 4бр.
Аксесоари за Мул тимедийни проектори с включен
монтаж - 46р.

187,00

748.00

43,00

172,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /ЦИФРОМ/

37 995,00 лева

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /СЛОВОМ/

Тридесет и седем хиляди
деветстотин деведесет и пет лева
и 0 стотинки

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

г.
Петър 11етров

07.12.2017
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/ ! .
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*Мрсдложенисто за ксски артикул трябва ла бъде по-голямо от пула и да е реално число. Ако предложели,
от предходното изискване, то офертата пям» да бъда опеняп&на.
^
\ ___
*Цената за всеки артикул сс предлага в бъ^Лрски лева, без Включен Д Д С до втория знак след десетимата Запетая.
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