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ДОГОВОР
за доставка, монтаж и настройка озвучителна и презентацнонна техника

J V ® j Ъ~

Днес,^?;.?.^..... . 2017г,, в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора
по „ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-307/04.05.2017г. за резултатите от 
оценка на получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, 
т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП 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, от една страна, наричан по-нататък 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

2. „КЕЙБЪЛ ТЕХ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, 
п.к.9000, ул.“Ген.Колев“ №24 и адрес за кореспонденция гр.Варна, п.к.9027, 
бул.“Янош Хунияди“ 69 идентификационен номер по БУЛСТАТ 103^37876, 
идентификационен номер по ДДС BG103937876, представлявано от Десимир 
Неделчев Атанасов - Управител, от друга страна, наричано по-нататък 
"ИЗПЪЛНИТЕЛ",
се сключи настоящият договор за следното:

L ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема по заявки да:
1.1. достави, монтира и настрои озвучителна и презентацнонна техника за 

конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус -  1 на Икономически 
университет -  Варна по техническа спецификация на стойност в размер на 
28 780.00лв. /двадесет и осем хиляди седемстотин и осемдесет лева/, без включен 
ДДС, съгласно предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  неразделна 
част от настоящия договор;

1.2. достави, монтира и настрои озвучителна и презентацнонна техника 
по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност в размер до 9 220.00лв. /девет хиляди 
двеста и двадесет лева/, без включен ДДС.

1.3. Срокът за доставката, монтажа и настройката на озвучителната и 
презентационната техника по т.1.1. от настоящия договор е до 30 /тридесет/ календарни 
дни и започва да тече от датата на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.4. Срокът за доставката, монтажа и настройката на озвучителната и 
презентационната техника по т. 1.2. от настоящия договор е до 30 /тридесет/ календарни 
дни и започва да тече от датата на потвърждаване на ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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IL СРОК НА ДОГОВОРА
2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца или до изчерпване на 

сумата по т.З от настоящия договор.

Ш. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
3. Общата стойност на настоящия договор е до 38 000.00лв. /тридесет и осем 

хиляди/ без включен ДДС, съставена, както следва от:
3.1. сумата от ценовите параметри на ИЗГТЬЛИТЕЛЯ.
32 . стойността предвидена за допълнително възлагане в размер на до 9 220.00лв. 

/девет хиляди двеста и двадесет лева /, без включен ДДС.
4. Всяко плащане по настоящия договор се извършва в левове по банков път след 

ефективна доставка, монтаж и настройка, подписване на приемо-предавателен протокол и 
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

5.1.1. Да изпъди доставките, предмет на настоящия договор, съгласно заявките 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.1.2. Да доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ доставката, 
монтажа и настройката на озвучителната и презентационната техника по всяка 
заявка.

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
6.1.1. Да приема с двустранно подписани приемо-предавателни документи 

доставената, монтирана и настроена озвучителна и презентационна техника.
6.12. Да заплаща доставената, монтирана и настроена озвучителна и 

презентационна техника, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и 
ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6.1.3. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на 
доставката, предмет на настоящия договор.

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ'има право:
7.1.1. Да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора, 

относно качеството на всяка доставка, предмет на настоящия договор.
7.1.2. Да не приема озвучителна и презентационна техника, предмет на 

настоящия договор в случай, че констатира отклонение от направена писменна заявка, за 
което прави писмено възражение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ОТГОВОРНОСТ
8. При забава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.5 % от 

стойността на забавената доставка дневно. Неустойката се приспада при заплащане 
цената на забавената доставка.

9. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от правото да търси 
обезщетение за претърпените имуществени вреди над нейния размер.

VI. ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща 

изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 3.00% (три процента) 
от стойността на договора или 1 140.00лв. /хиляда сто и четиридесет лева/.

11. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената 
поръчка се представя при подписването му.

12. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на дсговора за обществената



поръчка се връща в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му изпълнение.
13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена^като гаранция, 

обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка за периода, през 
който средствата законно са престояли у него.

14. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията 
обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.

15 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не извършва доставките, предмет на 
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 
1% за всеки ден закъснение, но не повече от 20% от общата стойност по т.З. След 
достигане на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да 
прелати договора.

16. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение 
за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи 
плащането на съответна месечна такса

m  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
17. Настоящият договор се прекратява:

17.1. с изтичане на срока или разходване на сумата от 38 000.00лв. 
/тридесет и осем хиляди/ без включен ДДС;

17.2. по взаимно съгласие, изразено писмено;
17.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

едностранно искане на изправната страна. *

VB0L ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
18. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
19. Възникналите спорове се уреждат чрез преговори, а при непостигане на 

споразумение - пред компетентен съд.
20. Отговорни лица за изпълнението на договора:

• За ИЗПЪЛНИТЕЛ -  Десимир Атанасов -  тел. 052 609590;
• За ВЪЗЛОЖИТЕЛ -  инж. Николай Гочев Ръководител сектор 

> „ABTOC“,gsm  0882 164 857.

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. , -

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ценови

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

етри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ИЗПЪЛНИтаЛ:^ъ  п

ЗАМ.-РЕКТОР„Ф
/проф. д-р Стоя,

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ: 
/Анета Великова/

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВЙЕ ЧЛ 2 АП t'efr

!^ ^ Щ И Т А Н А ,И Ч Н И Т а д д н н и
/Десимир Атанасов/

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2., АЛ.Х ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ



ЦЕН ОВИ П ^ А М Е Т Р И

Подписаният Десимир Неделчев Атанасов

данни по документ за самоличност 643313611/14.12.2011 г, МВР - гр-.Варна 

в качеството си на Управител на Кейбъл Тех ООД 

ЕИК/БУЛСТАТ 103937876,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ -РЕКТО Р,

С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от 
Вас обществена поръчка с предмет:"Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и 
презентационна техника за коиферентни зали 1-(118-119) и 1-320 тз Учебен корпус - 1 на 
Икономически университет - Варна”, при ред за възлагане събиране на оферти с обява, както 
следва:

№ Издания и материали 1 ' ТТе
нови параметри

Единична Обща

без включен 
ДДС

без включен 
ДДС

Зала 1 - (И 8-119) шшш
1. Усилвател -  1бр. 980,00 980,00

2. Аудио смесител (миксер) -  1бр. 645,00 645,00

3. Озвучителни тела -  4бр. 385,00 1540,00

4. Стойки за закрепване на високоговорители -  4бр. 65,00 260,00

5. Безжичен микрофон -  1бр. 360,00 360,00

6. Цифрово централно управляващо устройство -  1бр. 4800,00 4800,00

7. Цифров делегатски микрофонен пулт -  24бр. 385,00 9240,00

8. Цифров председателски микрофонен пулт -  1бр. 960,00 ' 960,00

9.. Кабели и конектори за цифрова ди скусионпа микрофони а 
система

1800,00 1800,00

! 0. Мултимедиен проектор -  1бр. 2840,00 2840,00

1 ]. 5кран за мултимедиен проектор -  1 бр. 1820,00 ,; , v; ДО0Д)

/ /
(1

~  А -  V .
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1 .  . . . .

Ч . , , « *(, А ^
; .W V  ■ '

Усияштел -  1бр. 650,00 ■ 650,00

13. --------- \
Аудио смесител(миксер) -  1бр. 645,00 645,00

14. Озвучителии тела -  2бр. 385,00 770,00

15. Стойки за закрепване на високоговорители -'2бр. 65,00 130,00

16. Мултимедиен проектор -  1бр. 1340,00 1340,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /ЦИФРОМ/ 28 780,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /СЛОВОМ/ Двадесет и осем хиляди 
седемстотин и осемдесет лева

Дата 24.04.2017
Име и фамилия Дес1щ**$^танасф} Р->£■
Подпис на лицето (и печат)

-..„vA
-vj p4V' 4 ,-■ ^  *

V

* Предложението за всеки артикул трябвала бъде по-голямо от нула и да е реално число. Ако предложен показател е различен 
от предходното .изискване, то офертата ням а ’да бъда оценявана.
* Цената за всеки артикул се предлага в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.
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на участник в обществена поръчка с предмет: ."Доставка, монтаж и настройка на 
озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1 -(118-119) и 1 -320 в Учебен 

корпус -1 на Икономически университет - Барна”, при ред за възлагане събиране на
оферти с обява.

Подписаният Десимир Неделчев Атанасов '

данни по документ за самоличност 64331361 1/14.12.2011 г. МВР - гр.Барна

( в качеството си на Управител на Кейбъл Тех ООД

ЕИК/БУЛСТАТ .103937876,

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - 
Барна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за 
възлагане събиране на оферти е обява с предмет: "Доставка, монтаж и настройка на 
озвучителна и презентационна техника за конферентни зали 1 -(118-119) и 1-320 в 
Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Барна” 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 на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
ние предлагаме:

За Зала 1-(118-119):

Ш ж Ш Р Ш Ш Н З
ШМЯНЯ
КзЕЯЖЯ Bill

Усилвател

Тип -  2 канала стерео

1 бр.

!

Изходна мощност RMS -  2x650 /8 ohm, bridged 1 х 
1800 /8 ohm
Работна честота- 20 Hz -  20 ldiz +0/-1 dB
Захранване- 100 до 240 V AC, 50/60 Hz

■ Аудио 
смесител(миксер)

Входове ~  4балансирани микрофонни XLR с 48V 
фантомно захранване 75 Hz low cut, 2 стерео, 1 USB 
(съвместим с Windows 7,8,10) . Изходи -  2 за връзка с 
усилвате, 1 USB (съвместим с Windows 7,8,10). 
Еквалайзер : 3 бандов . Захранване : 100 до 240 V АС, 
50/60 Hz

1 бр.



Тип -  пасивни , full range , /
Номинална мощност -  200 W RMS
Номинален импеданс -  8 Ohm

Озвучителни тела LF високоговорител -1 0  “ 4 бр.
HF драйвер -  1,3 “
Честотна характеристика -  60 Hz до 20 kHz
Цвят - бял

Стойки за Тип -стенни 
цвят-бял

" 4 бр. •
закрепване на 

високоговорители
-

Тип-брошка.
Честотен диапазон -  UH.F

Безжичен „Брой честоти - 4 1 бр.микрофон Характеристики и функции -  Diversity 
технология,squelch
Захранване на приемника - 100 до 240 У АС, 50/60 Hz

Цифрова Цифров интерфейс за комуникация
диекусиоииа 

. микрофонна
между компонентите на системата; 
Plug and Play функционалност за бързо

система

Цифрово
централно

управляващо
устройство

и лесно свързване до 50 дискусионни 
микрофона,.Буфер за съхранение на 
информация при запис. Цифрови 
филтри за подтискане на обратната 
връзка. Вграден MP3 плеър / рекордер 
с графичен дисплей. Контрол на 50 бр. 
Дискусионни пулта. Вграден 
високоговорител^ контролен. 
Възможност за свързване с външен 
'усилвател, спесителен пулт, 
записващо у-во, аудиоизточик .

1 бр.

Цифров
делегатски

микрофонен
пулт

Цифров интерфейс за комуникиране. 
Защита от смущения и интерференции 
от мобилни телефони и безжични 
мрежи. Микрофон с гъвкаво стебло 
( тип гъша шия) и светещ ринг 
индикиращ .режима-на работа. Вграден 
високоговорител и куплунг за 
включване на слушалки. Функция 
„разрешение за говор с индикатор“

24 бр

\ ъ -



Цифров
председателски

микрофонен
пулт

Кабели и 
конектори

Цифров ш г^фейс за комуникиране.' /  
Защита от смущения и ииТерференции 
от мобилни телефони и безжични . 
мрежи. Микрофон с гъвкаво стебло 
( тип гъша шия) и светещ ринг 
ийдикиращ режима на работа. Вграден 
високоговорител и куплунг за 
включване на слушалки. Функция 
„разрешение за говор с индикатор“

Приоритетен бутон, контрол на 
делегатските микрофони ( временно 
или лостоянно изключване) . 
Допълнителен вграден звуков тон за 
привличане на вниманието на 
делегатите.

Комплект кабели и конектори

1 бР.

1 бр.

-ЛЧ —



Прожекционна 
• система

^ / ■ "  
DLP 1

Естествена
разделителна
способност

1920/1200

Яркост ■ 5000 ANSI Lumens
Съотношение на 

контраст' 20 000:1

Размер на 
изображението 
(по. широчина)

2,6 m

Разстояние до 
изображението 2m

Лампа(живот) 3000 часа
Комптотърна
съвместимост

От ( 640x480 )до 
(1920x1200)

Съвместимост с 
HDTV

480i, 48Op, 
576i?576p5720p,1080i,1080
... - .......... -P. 1 -

Мултимедиен проектор Видео
съвместимост

HDTV, NTSC, PAL, 
SECAM 1 бр.

Входни
интерфейси

Analog RGB, Dsub 15 pin, 
HDMI

Изходни
интерфейси D-sub 15 pin, Audio out,l ■

Захранване 100 до 240 V AC,50/60 Hz

Функции

Късо фокуси а опция ( от 
разстояние 2м. 

Проектира 2,6 м образ на 
ширина) възможност за 
свързване с два отделни 

видеоизточника по 
стандарт HDBaseT

0  к ом л л екто в аи е

Екстен дери (LAN HDMI 
extender) кабели и 

конектори. Инсталация 
на трасета от два 

източника всеки на 
разстояние 5 Ом. От 

проектора по стандарт 
HDBaseT

Г аранция 2 години
Екран за мултимедиен проектор Минимален

размер Ширина 2,6 м 1 бр.

Тип механизъм^ 
за прибиране

й Д^лектроческн с 
"дист анцйо н у (.) v п р а ле и и е------v—1--------------------------1



на екрана
r* t ' А

Предна прожекциД/за 
закрепване на стена

Техническо
устройство Технически характеристики Количество

Усилвател

Тип -  2 канала стерео

1 бр.Изходна мощност RMS -  2x375 W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz -  20 kHz +0/-1 dB
Захранване - 100 до 240 V АС, 50/60 Hz

В A, ' 1-



л
Входове - 4балансирани микрофон%1 XLR с 48V 
фантомно захранване 75 Hz low cut, 2 стерео, 1 USB . 
(съвместим с Windows 7,8,10).

i ^

Аудио 
смесител (м и ксер)

Изходи — 2 за връзка с усилвате, 1 USB (съвместим с 
Windows 7,8,10)

i бр.

Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 до 240 V АС, 50/60 Hz
Тип -  пасивни full range
Номинална мощност -  200 W RMS
Номинален имледаис -  8 Ohm ,

Озвучителни тела LF високоговорител - 1 0 “ - 2 бр.
HF драйвер -  1 п сс

Честотна характеристика -  60 Hz до 20 kHz ■
Цвят - бял

Стойки за ' Тип -стенни 
цвят-бялзакрепване на 

високоговорители
2 бр.

Мултимедиен Прожекционна DLP 1 бр.
проектор система

Естествена
разделителна
способност

1920/1080

Яркост 3000 ANSI Lumens
Съотношение 
на контраст 16 000:1

Размер на 
изображението 
(по широчина)

2 m

Разстояние до 1,5m .изображението
Лампа(живот) 3000 часа
Комшотърна
съвместимост От ( 640x480-)до (1920x1080)

Съвместимост 
с HDTV 480i, 48Op, 576i,576p,720p,1080i,1080p

Видео
съвместимост HDTV, NTSC, PAL, SEC AM

■ „ Входни
интерфейси Analog RGB, Dsub 15 pin, HDMT

Изходни
интерфейси D-sub 15 pin, Audio out,l

Захранване 100 до 240 V AC,50/60 Hz



I. Ангажираме се да доставим, монтираме и настроим озвучителната и

презентационна техника за конфереитии зали 1-(1X8-119) и 1-320 в Учебен корпус 

-  1 на Икономически университет -  Варна до 30 ./тридесст/'календарни дни от 

датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

•II.  Ангажираме сс да доставим, монтираме и настроим озвучителната и

презентационна техника за нуждите на Икономически университет -  Варна по 

допълнителни заявки, извън техническата спецификация до 30 /тридесет/ 

календарни дни от датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

III. Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е -съобразена с 

изискванията, посочени в документацията за участие в поръчка та.

IV. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката 

в пълно съответствие с предоставената от нас оферта.

Дата 24,04.2017 г.

Име и фамилия Десимир Д т а ш с о |^

Подпис на лицето (и печат)
✓

- \ Ъ -
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