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ДОКУМЕНТАЦИЯ

КЪМ

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА С 

РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА* 
ИЗХ. № РД-21-494/20.04.2017г. 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 - ВАРНА”

/КОДОВЕ, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК
/СРУ/: 3234 2410 И 3865 2120/.

К Р А Е Н  С Р О К

за предаване на офертите от участниците е 
16:30 часа на 27 април 2017г. - през работните дни на адрес: 

Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат 
(кабинет 209), бул. “Княз Борис I” Ш 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес: 

http://www.ue-vama.bg/article.aspx7icN20497
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: РД-21-494/20.04.2017г.

Възложител: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Поделение (когато е приложимо): неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00001
Адрес: гр.Варна, п.к. 9002, бул.“Княз Борис I“ №77
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Владимир Новаков
Телефон: 0882 164 755
E-mail: konkursi@ue-varna.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да X Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да X Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
X Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: 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 - Варна.

Кратко описание: 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 -  Варна по техническа спецификация на стойност ненадвишаваща 
32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС и доставка, монтаж и 
настройка на озвучителна и презентационна техника по допълнителни заявки, извън 
техническата спецификация на стойност ненадвишаваща разликата между общата 
стойност на поръчката и оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума по техническата 
спецификация.

Място на извършване: Икономически университет-Варна гр.Варна, бул. ’’Княз Бсфис I” 
№ 77, конферентни зали 1 -(118-119) и 1 -320 в Учебен корпус -  1.

Обща прогнозна стойност на поръчката (влвбез  ДДС): 38 000.00лв.

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да X Не_________________________________
1
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Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [...... ]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС) '. [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице 
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, удостоверено с декларации по образец.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо

Икономическо и финансово състояние: неприложимо

Технически и професионални способности: неприложимо_________________________

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимаино съотношение качество/цена въз основа, на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 
[] Ниво на разходите 

X Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [...... ] Тежест: [ ]
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.04.2017 Час: (чч:мм) 16,30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.07.2017 Час: (чч:мм) 16,30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.04.2017 Час: (чч:мм) 09,00

Място на отваряне на офертите: Конферентна зала 205, Учебен блок -  1 на 
Икономически университет -  Варна, бул."Княз Борис I11 №77, гр.Варна._______________



Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: [] Да X He 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [...... ]

Друга информация (когато е приложимо):
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се 
осъществи на профила на купувача на адрес:

http://www.ue-vama.bg/article.aspx?id::=20497 '

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 20.04.2017

Възложител
Трите имена: проф. д-р Стоян Андреев Стоянов /Уиълномощей,
ЗОП на основание заповед М  РД l4-i757/2 8 .Q ^ ^ ^ ^ g  
1478/01.06.201 - - ЗАЛМЧЕН НА ОСНОВА8ИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
(Подпис и печат) ч ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Длъжност: Зам.-ректор "Финанси и материална б.

http://www.ue-vama.bg/article.aspx?id::=20497
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Па^ЗДФСНВДСЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия б)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

□  Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: ю  Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 20/04/2017 
дд/мм/гпт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________ __ ____

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i)  Наименование и  адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 000083619
Пощенски адрес:
бул.Княз Борис I №77
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: *
ВАРНА BG331 9002 BG
Лице за контакт: Телефон:
ВЛАДИМИР НОВАКОВ 0882 164755
Електронна поща: Факс:
konkursi@ue-varna,bg 052 64 3365
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=204 97

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

|~[ Строителство____________ ^Доставки__________ _____ [~~{Услути________________
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)__________________________________
Предмет на поръчката 38000.00
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 - Варна.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)____________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет__________  32342410 ________________ ______________ «____

Доп. предмети 38652120

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001 
Поделение:_______
Изходящ номер: РД-21-494 от дата 20/04/2017 
Коментар на възложителя:
Информация за публикуване в профила на купувача на Икономически 
университет - Варна на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20, 
ал.З, т.2 от ЗОП събиране на оферти с 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 - Варна".

УНП: 6526f4b6-d3e7-4743-8100-0S8b9e83c6e9 1
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Па^ЩЙОККШДИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 27/04/2017 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Q  Не S3
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V_______________________________________________________________
Друга информация (ло преценка на възложителя)
Количество на поръчката е както следва:
1. 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 - Варна по техническа спецификация на стойност 
ненадвишаваща 32 000.00лв, (тридесет и две хиляди лева) без включен 
ДДС;
2. доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника 
за нуждите на Икономически университет - Варна по допълнителни заявки, 
извън техническата спецификация на стойност ненадвишаваща разликата 
между общата стойност на поръчката и оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума по 
т. 1.
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора 
по „Финанси и материална база" на Икономически университет - Варна в 
Конферентна зала 205 в Учебен корпус^ - 1 на Икономически университет - 
Варна, бул.”Княз Борис I" №77, :гр.Варна от 09.00 ч. на 28 април 2017г. 
на заседание, на което могат да присъстват легитимни представители на 
участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________________ _
Дата: 20/04/2017 дд/мм/гггг ________________________ ____ ___________

УНП: 6526f4b6-d3e7-4743-8100-058Ь9е83сбе9
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ОПИСАНИЕ

на

I

\

обществена поръчка, 
обявена от Икономически университет -  Варна 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 - Варна"
/кодове, съгласно Общия терминологичен речник /СРУ/ - 

3234 2410 и 3865 2120/.

1. Възложител: Икономически университет -  Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: "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 - Варна".

3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал. 1, т.З от ЗОП/: доставка на стоки, 
осъществена чрез покупка.

4. Кодове, съгласно Общия терминологичен речник /CPV7: 3234 2410 „Оборудване за 
озвучаване“ и 3865 2120 „Видеопроектори“.

5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/: 
събиране на оферти с обява.

6. Място на изпълнение: гр.Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77, конферентни зали 1-(118- 
119) и 1 -320 в Учебен корпус -  1.

7. Общата стойност на поръчката е 38 000.00лв. /тридесет и осем хиляди лева/ без 
включен ДДС.

8. Количество на поръчката, както следва:
8.1. 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 -  Варна по техническа спецификация на стойност ненадвишаваща 
32 000.00лв. (тридесет и две хиляди лева) без включен ДДС.
8.2. Доставка, монтаж и настройка на Озвучителна и презентационна техника 
за нуждите на Икономически университет -  Варна по допълнителни заявки, извън 
техническата спецификация на стойност ненадвишаваща разликата между общата 
стойност на поръчката по т.7. и оферираната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума по т.8.1. на 
настоящата документация.

9. Условия за изпълнение на поръчката:
9.1. Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника по т.8.1. се 

извършва съгласно изискванията на техническата спецификация, приложена в 
документацията за участие.

9.2. Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника по т.8.2. се 
извършва след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, връщане на ценова оферта от 
страна на ИЗПЪЛИТЕЛЯ, като срокът за изпълнение започва да тече от датата на 
потвърждаване на ценовата му оферта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Срокът за изпълнение се определя, както следва за:
10.1. доставката, монтажа и настройката на озвучителната и презентационната

техника по т.8.1. е до 30 календарни дни от датата на подаване на заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

з
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10.2. доставката, монтажа и настройката на озвучителната и презентационната
техника по т.8.2. до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

11. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците: в левове, без включен 
ДДС.

12. Начин на плащане - в левове йо банков път, след ефективна доставка в срок до 5 
/пет/ работни дни от подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и 
представяне на фактура от Изпълнителя.

13. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна - 
Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 
9002, като:

* 13.1. участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на
указаното място и в посочения срок.
13.2. разходите за подаване на офертата са за сметка на участника.
13.3. възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

офертата на адреса и в срока, определен за това.
13.4. при приемане на офертата върху опаковката й се отбелязват 

^  поредният номер, датата и часът на получаването, като данните, изискуеми
по реда на чл.48, ал.1 от ППЗОП се записват във входящ регистър, за което 
на приносителя се издава документ. *
13.5. възложителят не приема за участие в процедурата и връща 

незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок или са в незапечатана опаковка или са в опаковка с нарушена 
цялост.

14. Срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 27.04.2017г.
15. Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
16. Срок на договора -  12 /дванадесет/ месеца от датата на сключването или до 

изчерпване на сумата по него.
17. Обособени позиции -  неприложимо.
18. Запазена поръчка -  неприложимо.

I 19. Варианти - не се приемат.
1 20. Критерии за подбор на участниците:

20.1. годност/правоспособност /основание чл.60 от ЗОП/ - не се изисква.
20.2. икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/ - 

не се изисква.
20.3. техническа и професионална способност /основание чл.63 от ЗОП/
- не се изисква.

21. Условия за участие:
21.1. Участниците трябва да отговарят на изискванията за допустимост по 

смисъла на чл.54, ал.1 т.1,2,3,4,5 и т.7, чл.101 алЛ1 от Закона за 
обществените поръчки и чл.З, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици.

21.2. Участниците представят оферта в опаковка върху която се посочват 
наименованието на участника /вкл. участниците в обединението/, адрес за 
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, наименование на 
поръчката.

21.3. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се 
представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при

 ̂ който върху копието на документа представляващия участника е записал:
«
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- „Вярно с оригинала”;
- името и фамилията на лицето което има право и заверява документа;
- датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да постави собственоръчен подпис със син цвят под 
заверката и да постави свеж печат на участника.

21.4. Когато изискуемият документ е издаден на чужд език, той се представя в 
офертата, в превод и на български език, върху бланка на преводаческа 
агенция, който носи подписа на преводача и печата на агенцията.

21.5. Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените в 
документацията образци.

21.6. Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят 
отстранява участника от процедура, поради несъответствие на офертата с 
изискванията на документацията за участие. Ако офертата не е 
представена по указания начин, Възложителят отстранява участника от 
процедурата, поради несъответствието й с изискванията на 
документацията за участие.

22. Участникът се отстранява, когато:
22.1. не отговаря на основанията за задължителното отстраняване, относно 

личното състояние;
22.2. е представил оферта, в която не е използвал приложените към настоящата 

документация образци.
23. .Участниците представят следните документи:

23.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
23.2. Информационен лист, представляващ административни сведения за 

участника - приложение 1. При участници обединения следва да се 
приложи и заверено копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.

23.3. Декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата
- приложение 2.

23.4. Декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за 
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ - 
приложение 3.

23.5. Декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника 
за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и 
т.7 от ЗОП/ - приложение 4.

23.6. Декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/
- приложение 5.

23.7. Декларация за съгласие от подизпълнител - приложение 6.
23.8. Декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 

ал.11 от ЗОП/ - приложение 7.
23.9. Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим - приложение 8.
23.10. Декларация за действителен собственик, която се представя при 

подписване на договора само от участника, определен за Изпълнител - 
приложение 9.

23.11. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - приложение 10.

23.12. Ценови параметри, представени в запечатан, непрозрачен плик в рамките 
на опаковката с офертата - приложение 11.

5
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24. Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за 
възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се 
класира участникът, предложил най-ниски общи ценови параметри.

25. Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора по 
„Финанси и материална база” на Икономически университет -  Варна в Конферентна 
зала 205 в Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна, бул."Княз 
Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 28 април 2017г. на заседание, на което могат 
да присъстват легитимни представители на участниците.

26. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за 
изпълнител /както и неговите подизпълнители и трети лица, ако има такива/, 
представя/т документ/и, удостоверяващ/и липсата на обстоятелства по чл.54 от т.1, 
т.2 и т.З от ЗОП /в част наличие на задължения към общината по седалище и към 
Община Варна/.

27. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка е в 
размер на 3.00% (три процента) от стойността на договора или 1 140.00лв. /хиляда 
сто и четиридесет лева/, предоставена от Изпълнителя при сключването му в една 
от следните форми:
- парична сума, преведена по сметка на ИУ - Варна IBAN:

BG30 BUIB 9888 3329 2762 00, BIC: BUIBBGSF при ТБ „СИБанк” ЕАД -  клон 
Варна; ,.

- банкова гаранция в полза на ИУ -  Варна с валидност след 15.04.2018г.;
- застраховка, която обезпечава изпълнението предщега на договора чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя. ... !'г
Участникът, определен за изпълнител5 избира , сам формата на гаранцията 

обезпечаваща изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане или 
освобождаване на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се извършват 
съгласно приложения проект за договор.
28. Лице за контакт от страна на Възложителя -  Владимир Новаков, тел. 0882 164 755.
29. Пълен достъп по електронен път до документацията за участйе в процедурата

/електронната преписка/ може да се осъществи на профила на купувача на

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ! ДАННИ
: З А М . - Р Е К Т О Р \У Ш ?



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
към

обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.З, 
т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:

"Доставка, монтаж и настройка на озвучителна и презентационна техника 
за конферентни зали 1-(118-119) и 1-320 в Учебен корпус - 1на  Икономически

университет -  Варна".

Зала 1-(118-119)
Техническо
устройство Технически характеристики Количество

Усилвател

Тип - 2 канала стерео

1бр.
Изход на мощност RMS - 2X440 ~1000W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz

Аудио
смесител(миксер)

Входове - 4 балансирани минрофонни XLR c 48V фантомно захранване и 75Hz low 
cut, 2 стерео, 1 115В(съвместим c Windows 7,8,10)

1бр.Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 USB{cbBместим c Windows 7,8,10)
Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz

Озвучителни тела

Тип - пасивни full-range
ч

4 бр.

Номинална мощност - 130~200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm
LF високоговорител: 6" ~ 10"
HF драйвер:!" ~ 1.3"
Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят - бял

Стойки за закрепване 
на високоговорители

Тип - стенни, цвят - бял 4 бр.

Безжичен микрофон

Тип - „брошка"

1 бр.
Честотен диапазон - UHF
Брой честоти - минимум 4
Характеристики и функции - Diversity технология, Squelch
Захранване на приемника - 100 to 240V АС, 50/60 Hz



I%

I

I

Цифрова 
дискусионна 

микрофон на система

Цифрово
централно

управляващо
устройство

nHiyptpyvfL Jd кимунукуцин МУЖДУ KUMIIUHUHI HI У НУ 
системата;
Plug-and-play функционалност за бързо и лесно свързване на 
до 50 дискусионни микрофонни пулта;
Буфер за съхранение на информацията при запис;
Цифрови филтри за потискане на обратната връзка;
Вграден MP3 плейър/рекордер с графичен дисплей;
Контрол до мин. 50 бр. дискусионни пулта;
Вграден контролен високоговорител;
Възможност за свързване с външен аудио усилвател, 
смесителен пулт, записващо устройство;

I6p.

Цифров делегатски 
микрофонен пулт

цифров интерфеисза комунукация;
Защита от смущенията и интерференции от мобилни
телефони и безжични мрежи
Микрофон с гъвкаво стебло и светещ ринг;
Вграден високоговорител;
Куплунг за включване на слушалки;
Вграден контрол на силата на звука в слушалките;
ФУРНИР "РгППР"|рнмр гпвпп" г мнли^ятпп
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Цифров 
председателски 

микрофонен пулт

Включва вшчКи фуРгкЦиИ на ДелегатскШГлуяГ; 
Приоритетен бутон;
Временно или постоянно изключване на делегатските 
микрофони;
Допълнителен вграден звуков тон за привличане на 
вниманието на делегатите;

I6p.

Кабели и конектори Комплект кабели и конектори 16p.

Мултимедиен
проектор

Прожекционна
система

DLP/LCD

*

16p.

Естествена
разделителна

способност
1920X1080/1920X1200

Яркост 5000 ANSI lumens
Съотношение на 

контраст
20000 към 1

Размер на 
изображението {по 

широчина)
2,6 м.

Разстояние до 
, изображението 2 м.

Лампа(живот) мин. 3000 часа
Компютърна

съвместимост
от {640 х 480) до {1920X1080)

Съвместимост с 
HDTV 480i, 480р, 576i, 576р, 720р, 1080i, 1080р

Видео
съвместимост HDTV, NTSC, PAL, SECAM

Входни интерфейси Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Изходни
интерфейси D-sub 15 pin, Audio out, 1

Захранване 100 to 240V AC, 50/60 Hz



Функции
Късофокусна опция (от разстояние 2 м. да проектира 2,6 м. 

образ на широчина), възможност за свързване с два 
отделни видео източника по стандарт HDBaseT

ч

Окомплектоване
Екстендери (LAN HDMI extender), кабели и конектори. 

Инсталация на трасета от 2 източника, всеки на разстояние 
50 м. от проектора по стандарт HDBaseT

Гаранция 2 години

Екран за 
мултимедиен 

проектар

Минимален размер ширина 2,6 м

1бр.Тип механизъм за 
прибиране

електрически, с дистанционно управление

Тип на екрана за закрепване на стена

Зала 1-320
■■ . ;Технй'ч^скЬ’'''' 

устройство Технически характеристики Количество

Усилвател

Тип - 2 канала стерео

1 бр.
Изход на мощност RMS - 2X150 ~400W/8 ohm
Работна честота - 20 Hz - 20 kHz, +0 / -1 dB
Захранване - 100 to 240V AC, 50/60 Hz

Аудио 
смесител (ми ксе р)

Входове - 4 балансирани микрофонни XLR c 48V фантомно захранване и 75Hz low 
cut, 2 стерео, 1 и5В(съвместим c Windows 7,8,10)

1,бр.Изходи -2 за връзка c усилвател, 1 US В (съвместим с Windows 7,8,10)
Еквалайзер - 3 бандов
Захранване - 100 to 24QV АС, 50/60 Hz

Озвучителни тела

Тип - пасивни full-range

2 бр.

Номинална мощност-130~200W RMS
Номинален импеданс - 8 ohm
LF високоговорител: 6" ~ 10" . . . . . . . .
HF драйвер: 1"~ 1.3"
Честотна характеристика: 60Hz ~ 20kHz
Цвят-бял

Стойки за закрепване 
на високоговорители

Тип - стенни, цвят - бял 2 бр.

Мултимедиен
проектор

Прожекционна
система

DLP/LCD

4

1 бр.

Естествена
разделителна

способност
1920X1080

Яркост мин. 3000 ANSI lumens
Съотношение на 

контраст мин.16000 към 1

Размер на 
изображението (по 

широчина)
2 м.

Разстояние до 
изображението

1,5 м.

Лампа (живот) мин. 3000 часа
Компютърна

съвместимост
от (640 х 480) до (1920X1080)



Съвместимост с 
HDTV

480i, 480р, 5761 576р, 720р, 1080i, 1080р

Видео
съвместимост HDTV, NTSC, PAL, SECAM

Входни интерфейси Analog RGB: D-sub 15 pin, HDMI

Изходни
интерфейси

D-sub 15 pin, Audio out, 1

Захранване 100 to 240V AC, 50/60 Hz

Функции Късофокусна опция {от разстояние 1,5 м. да проектира 2 м. 
образ на широчина) 4

Гаранция 2 години

6СЛ€̂ НС1СЗ *
1. Дискусионната микрофонна система е предвидена 
за 24 делегати и 1 председател т.е. 25 работни места 
с възможност зз разширение до 50 работни места.

2. Гаранционен срок минимум 2 (две) години

3. Цените вюточват доставка, монтаж и настройка на 
горепосочените технически устройства

(

ЗАМ.-РЕКТО



ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР
за доставка, монтаж и настройка озвучителна и презентационна техника .

№......................

Днес,................. 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по
„ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ ................................за резултатите от оценка на по
лучените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава дваде
сет 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” 

и
2............................. със седалище.................и адрес на управление...................... иден

тификационен номер , идентификационен номер по ДДС BG
.........................представлявано от ....................... , от друга страна, наричало по-
нататък "ИЗПЪЛНИТЕЛ",
се сключи настоящият договор за следното :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема по заявки да:
1.1. достави, монтира и настрой озвучителна и презентационна 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 
 лв. ......... . лева/, без включен ДДС;

1.2. достави, монтира и настрои озвучителна и презентационна техника по
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност в размер на ................................................лв.
/............................лева/, без включен ДДС,

съгласно предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  неразделна част от настоя
щия договор.

1.3.Срокът за доставката, монтажа и настройката на озвучителната и презентаци-
онната техника по т.1.1. от настоящия договор е ................ календарни дни и започвала тече
от датата на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1.4. Срокът за доставката, монтажа и настройката на озвучителната и презентаци-
онната техника по т.1.2. от настоящия договор е .................календарни дни и започва да тече
от датата на потвърждаване на ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

II. СРОК НА ДОГОВОРА
2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца или до изчерпване на су

мата по т.З от настоящия договор.,



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

ляди/ без включен ДДС, съставена, както следва от:
3.1.Сумата от ценовите параметри на ИЗПЪЛИТЕЛЯ.
3.2.Стойността предвидена за допълнително възлагане в размер на до .........  лв.

/ ........................................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 изпъли 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 доста

вената, монтирана и настроена озвучителна и презентационна техника.
6.1.2. Да заплаща доставената, монтирана и настроена озвучителна и презента

ционна техника, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите пара
метри 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, от

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

щия 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 стойност

та на забавената доставка дневно. Неустойката се приспада при заплащане цената на за
бавената 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 из

пълнението 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 договора 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 случаи 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 нас

тоящия 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 прекрати договора,

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

VII. 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 ед

ностранно искане на изправната страна.

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

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

• За ИЗПЪЛНИТЕЛ-
• За ВЪЗЛОЖИТЕЛ-

Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИ
ТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ценови параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМ.-РЕКТОР „ФМБ“: ................................  УПРАВИТЕЛ:......................... ..
/проф. д-р Стоян Стоянов/ / ........................ У

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:................ .................
/Анета Великова/

«
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