
# /? /А  / Г / / в .  (7 6 ,

Д О Г О В О Р

Днес / . 3 :  .*&?Ж А. в гр. Стара Загора, се сключи настоящия договор между:
1. Тракийски университет гр. Стара Загора, представляван от доц. д-р Добри Желев 

Ярков в качеството си на Ректор, седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, 
Студентски град, Ректорат, Булстат 123024538, Инд № по ЗДДС 123024538, наричано по- 
долу за краткост Възложител, от една страна

и
2. Смарт Софт ЕООД гр. София, представлявано от Румен Тодоров Трифонов в 

качеството си на управител, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, р-н 
Сердика, ж.к. Банишора, ул. Козлодуй № 98, Булстат 832069304, наричано по-долу за 
краткост Изпълнител, друга страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да 

изпълни обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура/консумативи/пособия и 
артикули в изпълнение на ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и 
качество на живот“ по обособена позиция № 3, включваща:

(1). доставка и гаранционна поддръжка на техниката, конкретизирани по брой и 
спецификация, съгл. Приложение № 1 -  Предложение за изпълнение.

(2) Монтаж на доставеното съгласно посоченото в чл. 2 от този договор.
Чл. 2. Техническите параметри, спецификацията и количеството на техниката, 

включена в чл. 1.1 от договора е съгласно Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на 
поръчката и Таблица с техническото описание, което е неразделна част от договора.

Чл. 3. Място на изпълнение на договора е франко Тракийски университет гр. Стара 
Загора, Ректорат, ст. 246, Студентски град.

Чл. 4. Срокът за изпълнение на възложеното в съответствие с чл. 1 от този договор е 30 
(тридесет) календарни дни, считано от получаване на писмена заявка с конкретно 
описание на количества на отделната техника и предназначение за съответното 
структурно звено съгласно Приложение № 1 -  неразделна част от договора.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. (1). За доставената техника - количество и спецификация, Възложителят 

заплаща на Изпълнителя възнаграждение, определено съгласно предложените единични 
цени на техниката, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя -Приложение № 2, 
неразделна част от договора. Извършената доставка по вид и количество се удостоверява с 
двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни.

(2). Изпълнителят издава надлежен счетоводен документ /фактура/ за дължимата 
сума по ал. 1 за извършената доставка на техниката.

(3). Разплащанията по настоящия договор се извършват от съответните структурни 
звена съгл. Приложение № 3, за които е предназначена техниката, в срок до 30 (тридесет) 
календарни дни от представяне на оригинал на данъчна фактура с приемо-предавателен 
протокол за извръшената доставка.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 7. Права и задължения на Изпълнителя:
1. Изпълнителят има право да иска приемане на работата.
2. Изпълнителят има право да получи договореното заплащане по реда на настоящия 

договор.
3. Изпълнителят има право да иска съдействие за изпълнение на работата.



4. Изпълнителят се задължава да изпълни възложеното качествено и в срок съгласно 
настоящия договор и Приложение № 1 и Приложение № 2, към него, като положи 
необходимата грижа в съответствие с добрата търговска практика и интересите на 
Възложителя.

5. Изпълнителят носи цялата отговорност за качеството на доставените стоки и 
изпълнени услуги.

6. Изпълнителят отговаря за действията на трети лица - подизпълнители /партньори/, 
като за свои действия.

7. Изпълнителят няма право да се отклонява от условията на договора без изричното 
писмено съгласие на Възложителя.

8. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за хода на изпълнение на 
договора.

9. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимите документи и книжа, 
изискуеми съгласно действащото законодателство, когато осъществяването предмета на 
договора предполага наличието на такива.

10. Изпълнителят е длъжен да спазва представената гаранция от производителя на 
предлаганата техника.

11. Изпълнителят е длъжен да спазва предложената гаранция, по-голяма от 
стандартната на производителя, в зависимост от условията на производителя, (когато е 
приложимо).

12. Изпълнителят е длъжен да спазва срока за реакция при подаване сигнал за 
повреда, който е до 2 часа, считано от получаване и регистриране на заявката в посочения 
сервиз. Отстраняването на повредите ще бъде извършвано на място в рамките на 48 часа от 
момента на констатиране на дефекта. При невъзможност за отстраняване на повредата на 
място, дефектиралата техника се заменя с еквивалентна до отстраняването на проблема.

13. Изпълнителят се задължава, да достави техника, която е нова, неупотребявана, 
фабрично нова, без рециклирани части и/или компоненти в нея и да е в производствената 
листа на производителя към момента на подаване на предложението.

14. Изпълнителят е длъжен да осигури качеството и доставката на необходимата 
техника, като предостави стационарен телефон и лице за контакт;

15. Изпълнителят се задължава гаранционното обслужване на техниката за звената, 
намиращи се на територията на гр. Стара Загора, да се извършва на място, а за тези, които са 
извън гр. Стара Загора, в посочената сервизна база.

Чл. 8. Права и задължения на Възложителя:
1. Възложителят има право да осъществява текущ контрол за качество, технически 

параметри и други приложими изисквания и условия при изпълнението на работата. 
Указанията на Възложителя при изпълнение на това му правомощие са задължителни за 
Изпълнителя, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън рамките 
на предмета на настоящия договор.

2. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложеното в срок, 
качествено и без отклонения от предмета на договора.

3. Възложителят е длъжен да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя при и 
по повод изпълнението на договора.

4. Възложителят има право да преустанови плащанията и да поиска връщане на вече 
платеното, когато констатира нарушение на клаузите на настоящия договор или на 
нормативната уредба.

5. Възложителят има право да иска информация по хода на изпълнение на договора.
6. Възложителят е длъжен да заплати на Изпълнителя договорената сума.
7. Възложителят се задължава да осигури необходимите условия за изпълнение на 

възложеното, както и даде необходимите сведения и указания за това.
8. Възложителят се задължава да приеме работата, когато същата отговаря на 

договорените условия.

IV. ГАРАНЦИИ, ГАРАНЦИОНЕН СРОК



Чл. 9. (1) И зпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% 
(три процента) от стойността му без ДДС. Размерът на гаранция по настоящия договор
възлиза на 383,50 лв. (триста осемдесет и три лева и 50 ст.) под формата на парична сума, 
вносима по банкова сметка на Възложителя, под формата на банкова гаранция или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността 
на Изпълнителя.

(2) Възложителят освобождава гаранцията по ал. 1 в 30-дневен срок, след изпълнение и 
приемане на доставките и след изтичане на срока на договора месеца, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са били при него.

(3) Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, страните определят 1/5 от внесената 
гаранция за изпълнение по ал. 1 да служи като обезпечение изпълнението на задълженията 
на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на техниката съгласно уговорените условия и 
срокове.

Чл. 10. И зпълнителят се задължава да достави договорените стоки, отговарящи на 
БДС или други стандарти за качество.

Чл. 11. (1). И зпълнителят гарантира качеството на изпълненото за гаранционен срок, 
не по-кратък от предвидения в съответно приложимия нормативен акт или стандарт, считано 
от приемане на изпълнението. Гаранционните срокове се определят съгл. Приложение № 1, 
неразделна част от този договор.

(2). В рамките на гаранционните срокове, И зпълнителят отстранява за своя сметка 
констатираните от Възложителя несъответствия, грешки, пропуски при осъществяване 
предмета на договора. Повредите се отстраняват на място (в съответното структурно звено 
на университета). При невъзможност, дефектиралата техника се заменя с еквивалентна до 
отстраняването на проблема. Заявките за възникнал проблем се подават и регистрират в 
сервизната база на Изпълнителя на стационарния телефон.

Чл. 12.(1) При доставяне на техниката, предмет на настоящия договор, несъобразена с 
уговореното, Възложителят има право да откаже същата и да иска нейната замяна за сметка 
на И зпълнителя.

(2). В случаите на предходната алинея Възложителят има право на неустойка в 
размер на 10 % /десет процента/ от стойността на некачествената стока. Извън 
горепосочената неустойка, изправната страна има право на обезщетение за претърпяната 
вреда и пропусната полза, ако техния размер надвишава предвидената неустойка.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМ АНЕ
Чл. 13. Извършената доставка на техниката по вид и количество се удостоверява с 

двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни. 
Собствеността върху доставените стоки преминава върху Възложителя от момента на 
съставяне на приемо-предавателния протокол по предходното изречение.

Чл. 14. (1) При приемане на доставката Възложителят или упълномощено от него 
лице, може в срок от 3 (три) работни дни да прави проверка за съответствието й с 
изискванията за качество и с придружаващата я документация.

(2). В този срок той може да иска отстраняване на недостатъци или замяна на стоки, 
неотговарящи на определените в този договор изисквания за качество. По отношение на 
работите, изпълнени отново и по отношение на заменените стоки, Възложителят има 
правата по предходната алинея.

(3). След изтичане на срока, предвиден в ал. 1 започват да текат предвидените в този 
договор гаранционни срокове.

VI. О ТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 15. При наемане на трети лица/физически или юридически/, сключване на договор 

за партньорство или ползване на подизпълнител за осъществяване предмета на договора, 
Изпълнителят отговаря за техните действия като за свои.

Чл. 16. (1) При неспазване на уговорения срок за доставка и/или неизпълнение в срок 
на други задълженията по договора, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,5 на сто



(3) Ако на адреса, на който са изпратени съобщенията, предупрежденията и поканите, 
не е намерен никой и този факт е удостоверен нотариално, съобщенията, предупрежденията 
и поканите се считат за получени.

Чл. 24. Възникналите спорове във връзка с настоящия договор се решават чрез 
споразумение между двете страни, а при непостигане на такова -  по съдебен ред, пред 
компетентния български съд по реда на ГПК.

Чл. 25. За всички въпроси, неуредени в настоящия договор, се прилагат разпоредбите 
на българското законодателство.

Неразделна част към настоящия договор са:
Приложение №  1 -  Предложение за изпълнение на поръчката
Приложение № 2 -  Ценово предложение

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните и един за регистъра на Възложителя.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ
Смарт Софт ЕООД 
гр. Софи-

Угтавит

Заличено съгл.

§1, тЛ от ЗЗЛД

Сверил с проекта на доп

/
доп Заличено съгл. 

§1, тЛ от ЗЗЛД

1 §1, т,1 от ЗЗЛД

Заличено съгл.



Заличено съгл.
от взлд Образец № 4

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА И ЗП ЪЛНЕН И Е НА ПОРЪЧКАТА
но отношение на обособена позиция №  3 „Компю тьрна и периферна техника“

СМАРТ СОФТ ЕООД

(наименование на участника)

Долуподписаният/ата Румен Тодоров Трифонов ^ #
(трите имена) 5

в качеството си на управител в/на СМАРТ СОФТ ЕООД, със седалище и адрес на<^ х ~ 
управление гр. София, ул. Козлодуй 98, $  ~
ЕИК (БУЛСТАТ) 832069304, участник в обществена поръчка -  публично състезание с 
предмет: „Д оставка на апаратура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на 
ННП „Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот“

След като се запознахме и проучихме документацията за участие, с настоящото 
техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за изпълнение на 
обществената поръчка:

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката, 
по отношение на обособената позиция, в пълно съответствие с изискванията на 
Възложителя, посочени в документацията за участие.

2. Декларирами, че срокът за изпълнение на доставките е до 30 (тридесет) 
календарни дни, считано от получаване на писмена заявка с конкретно описание и 
количества на отделната техника и предназначение за съответното структурно звено.

3. Ще доставим заявената техника франко склад на посочения от Възложителя адрес 
- Тракийски университет гр. Стара Загора -  Ректорат, ст. 246, Студентски град. За 
доставената и получена техника се подписва двустранен приемателен протокол.

4. Предлагаме гаранционен срок на предлаганата техника, от заданието на 
Възложителя, съобразена с гаранционния срок на производителя.

5. В случай на предлагана гаранция, по-голяма от стандартната на производителя, 
посочваме номер на сервизен пакет за удължаване на стандартната гаранция или съответен 
допълнителен договор или споразумение, в зависимост от условията на производителя. 
(когато е пршожимо).

Декларираме, че срокът ни за реакция при подаване и регистриране на заявка за 
повреда (СТК) е до 2 часа, считано от регистриране на заявката в посочения от нас сервиз на 
стационарен телефон.

6. Отстраняването на повредите ще бъде извършвано на място в рамките на 48 часа от 
момента на констатиране на дефекта, съответно в сервизната ни база -  когато е приложимо.

Декларираме, че при невъзможност за отстраняване на повредата на място, 
дефектиралата техника ще заменим с еквивалентна до отстраняването на проблема.

Декларираме разполагаемост на сервизна база с необходимото оборудване за 
извършване на гаранционен сервиз, както следва: гр. СОфия, ул. КОзлодуй 98, тел.: 02 
4912028 Румен Трифонов {участникът посочва местонахождението на сервизната си база, 
адрес и координати, лице за контакт)

7. Декларираме, че предлаганата от нас техника е фабрично нова, без рециклирани 
части и/или компоненти в нея и е в производстваната листа на производителя.

8. Декларираме, че при констатирани несъответвия при приемане на доставката от 
Възложителя, направени в срок до 3 (три) работни дни от доставката, ние ще отстраним 
недостатъците или ще заменим стоката.

Неразделна част от нашето предложение е и попълнена Таблица на съответствието 
обр. № 4.3 по отношение на обособената позиция.

Дата: 07.04.2020 г. о̂дш Заличено съгл.
(Руме]

§1,т.1 от ВЗЛД



Заличено съгл.

§1, тЛ от ЗЗЛД Обр. № 4.з

Таблица за съответствието

обществена поръчка -  открита процедура с предмет: „Доставка на 
аиаратура/консумагиви/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни 
храни за силна биоикономика и качество на живот“ , по отношение на обособена позиция 
№ 3 -  „Компютьрна и периферна техника“

№ Задание на Възложителя Бр.

Предложение на участника: 
вид на техниката - м арка, модел, 

производител. Технически 
характеристики

Гар. 
срок /в 
месеци/

1

Лаптоп - вар. 1
Процесор: честота 2300МНг, 2 
ядра, 4 нишки 
Памет: 8 СВ;
Твърд диск: 256 СВ;
Видео карта: интегрирана; 
Дисплей: 15.6
Оптично устройство: с<1/с1у(3; 
Комуникации: мрежова карта и 
М -П ;
Портове: 3;
Операционна система: 
ШШООМЗ 10;
БДС кирилизация на 
клавиатурата.
Гаранция: 24 месеца.

Лаптоп - вар. 1 
НР 255 С7
Процесор: АМО Кугеп 3 3200Г1 честота 
2500МНх, 2 ядра, 4 нишки 
Памет: 8 ОВ;
Твърд диск: 256 ОВ 830 ;
Видео карта: интегрирана Кас1еоп Уе^а 
ОгарЬюз;
Дисплей: 15.6";
Оптично устройство: с<3/с1у(1; 
Комуникации: мрежова карта и ШьРц 
Портове: 3 (2х Ш В  3.1 + 1х Ш В  2.0); 
Операционна система: \УШОО\У8 10 
Н оте 64Ъ;
БДС кирилизация на клавиатурата. 
Гаранция: 24 месеца от производителя 
за територията на България.
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Лаптоп - вар. 2
Процесор: честота 1.60 - 4.20 
ОНг, 4 ядра 8 нишки 
Памет: КАМ 8 СВ 
ТИП КАМ ПАМЕТ ООК4 
Твърд диск: 8 3 0  1000 ОВ 
Видео карта: ОБЕМ НА 
ГРАФИЧНАТА ПАМЕТ 2 ОВ 
ОООК5
Дисплей: РАЗМЕР НА 
ЕКРАНА В 1ИСН 15.6 " 
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ 
ТРЗ, МАТОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ 
1920x1080
Комуникации: УЕБ КАМЕРА, 
микрофон
БДС кирилизация на 
клавиатурата.
Портове: БЕЗЖИЧЕН 
АДАПТОР 802.11 ас,
В1иеЮо1Н - БРОЙ Ш В 
ПОРТОВЕ 1хШ В С, 2хШ В 3.1 
НОМ1 ДА ДРУГИ ПОРТОВЕ

Лаптоп - вар. 2
1 х п о у о  МеаРаЛ 1Ш га8Нт 8 5 4 0 - 1 51МЬ
Процесор: 1Ше1 Соге 15-1021011, честота
1.60 -4.20 ОНг, 4 ядра 8 нишки
Памет: КАМ 8 ОВ
ТИП КАМ ПАМЕТ ООК4
Твърд диск: 3 8 0  1000 ОВ
Видео карта: пУкйа ОеРогсе МХ250 2
ОВ ОООК5
Дисплей: РАЗМЕР НА ЕКРАНА В 
ШСН 15.6"
ТЕХНОЛОГИЯ НА ДИСПЛЕЯ 1РЗ, 
МАТОВ
РЕЗОЛЮЦИЯ НА ДИСПЛЕЯ 
1920x1080
Комуникации: УЕБ КАМЕРА, 
микрофон
БДС кирилизация на клавиатурата. 
Портове: БЕЗЖИЧЕН АДАПТОР 
802.11 ас,
В1ие1оо*Ь - БРОЙ Ш В  ПОРТОВЕ 
1хШВ С, 2хШ В 3.1 
НОМ1 ДА ДРУГИ ПОРТОВЕ Сагс! 
Кеас1ег 4-1П-1 / 'у

24
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Заличено съгл.
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Сагс! Кеас1ег 
Операционна система: 
\У1шо\У8 10
Гаранция: 24 месеца.

Операционна система: \\ТМ Х)\У8 10 
Ноше 64Ъ
Гаранция: 24 месеца гаранция от 
производителя

3

Лаптоп - вар. 3
Процесор: 4-ядрен, 8-нишков, 
1.6 - 3.900Н2,Кеш 6 шЬ 
Памет: 80В (1х 8192МВ)- 
ООК.4, 2133МНг ;
Твърд диск: 2560В 3 8 0  ИУМе; 
Видео карта: интегрирана 
Дисплей: 14" (35.56ст) Ри11 НО 
(1920x1080);
Оптично устройство: без; 
Комуникации: 1 МР НО уеб- 
камера с микрофон;
2 говорителя Оо1Ьу АшНо
Портове: 1 х Ш В  3.1
захранващ порт
1 х Ш В  3.1 Оеп 1
1 х НОМ1 1.4 порт
3.5 шш комбо жак за микрофон
и слушалки
1 х Ш В  3.1 ТуреС
Операционна система:
Ш 1Ш О\У5 10;
Гаранция: 24 месеца.

Л аптоп - вар. 3 
Ое11 Уо$1го 5490
Процесор: 1те1 Соге 15-10210и, 4-ядрен, 
8-нишков, 1.6 - 4.200Нг,Кеш 6 шЬ 
Памет: 80В  (1х 8192МВ) - ООК4, 
2133М Н г;
Твърд диск: 2560В 83 0  МУМе;
Видео карта: интегрирана 
Дисплей: 14" (35.56ст) Ри11 НО 
(1920x1080);
Оптично устройство: без;
Комуникации: 1 МР НО уеб-камера с 
микрофон;
2 говорителя Оо1Ьу АисНо
Портове: 1 х Ш В  3.1 захранващ порт
1 х Ш В  3.1 Оеп 1
1 х НОМ1 1.4 порт
3.5 шгп комбо жак за микрофон и
слушалки
1 х Ш В  3.1 ТуреС
Операционна система: МШООХУЗ 10
Ноше 64Ь;
Гаранция: 36 месеца гаранция от 
производителя

36
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4

Лаптоп - вар. 4
Процесор: 2-ядрен, 4-нишков, 
2.10 ОНг, 4МВ Кеш),
Памет: 80В  (1х 8192МВ) - 
ООГС.4, 2133МНг ;
Твърд диск: 2560В 33 0  ИУМе; 
Видео карта: интегрирана; 
Дисплей: 14" (35.56сш) Ри11 НО 
(1920x1080);
Оптично устройство: без; 
Комуникации:
Портове:
2 х Ш В  3 
1 х Ш В  2 
1 х НОМ1 1.4 порт 
Операционна система: 
\У1Ш О\У8 10;
Гаранция: 24 месеца.

Л аптоп - вар. 4
Ьепоуо 1(1саРа(1Ш га8Нт 8340-14АР1
Процесор: АМО Кугеп 3 32001), 2- 
ядрен, 4-нишков, 2.60 ОНг, 4МВ Кеш); 
Памет: 80В (1х 8192МВ) - ООК4, 
2133МН2 ;
Твърд диск: 2560В 3 8 0  ИУМе;
Видео карта: интегрирана;
Дисплей: 14" (35.56ст) Ри11 НО 
(1920x1080);
Оптично устройство: без; 
Комуникации:
Портове:
2 х Ш В  3 
1 х Ш В  2 
1 х НОМ1 1.4 порт
Операционна система: \\ТИОО\УЗ 10 
Ноше 64Ъ;
Гаранция: 24 месеца гаранция от 
производителя

24

5

Лаптоп - вар. 5
Процесор: Не по-малко от 2.6 
ОНг, 2 ядра, 4 нишки, ЬЗ СазЬ 
4 МВ;
Памет: 8 ОЪ;
Твърд диск: 512 ОВ 880;

Л аптоп - вар. 5 
АСЕК Азрй-еЗ АЗ 15-42
Процесор: АМО К.угеп 5 350011, 3.7 
ОНг, 4 ядра, 8 нишки, ЬЗ СазЬ 4 МВ; 
Памет: 8 ОЬ;
Твърд диск: 512 ОВ 880; . ^

24
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Заличено съгл.

§1, т-1 от ВЗЛД
Видео карта: интегрирана; 
Дисплей: 15.6";
Портове: Налични Ш В  портове 
както от стандарта 2.0, така и 
3.1
Операционна система:
\\Чп(1о\У8 10;
БДС кирилизация на 
клавиатурата 
Гаранция: 24 месеца.

Видео карта: интегрирана К.ас1еоп Уе§а; 
Дисплей: 15.6";
Портове: Налични Ш В  портове както 
от стандарта 2.0, така и 3.1 
Операционна система: \Утсю\УЗ 10 
Ноше 64Ь;
БДС кирилизация на клавиатурата 
Гаранция: 24 месеца от производителя 
за територията на България

6

Лаптоп - вар. 6
Процесор: Не по-малко от 2.3 
ОНг, 4 ядра, 8 нишки, Ь4 СазЬ 
4 МВ;
Памет: 8 ОЬ;
Твърд диск: 512 СВ 580;
Видео карта: интегрирана; 
Дисплей: 15.6";
Оптично устройство: Да 
Портове: Налични Ш В  портове 
както от стандарта 2.0, така и 
3.1
Операционна система:
\Уш(ю\\’5 10;
БДС кирилизация на 
клавиатурата.
Гаранция: 24 месеца.

Лаптоп - вар. 6 
АСЕК А$р1ге 3 АЗ 15-42
Процесор: АМО К.угеп 5 3500Ц, 3.7 
ОНг, 4 ядра, 8 нишки, ЬЗ СазЬ 4 МВ; 
Памет: 8 ОЬ;
Твърд диск: 512 ОВ 88 0 ;
Видео карта: интегрирана;
Дисплей: 15.6";
Оптично устройство: външно ОУО/КУ/ 
Портове: Налични Ш В  портове както 
от стандарта 2.0, така и 3.1 
Операционна система: \Утсю\уз 10 
Ноше 64Ь;
БДС кирилизация на клавиатурата.
Гаранция: 24 месеца от производителя 
за територията на България

24
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Лаптоп - вар.7 Лаптоп - вар.7 ГП &
Процесор - 2 ядра 4 нишки 2.3 БеИ 1п8р1гоп 3593
ОНг, Процесор - 1п1е1 Соге 13-100501, 2 ядра
Памет - Капацитет памет - 4 ОВ 4 нишки 3.4 ОНг,
Вид памет - ООК.4 Памет - Капацитет памет - 4 ОВ
Твърд диск - 1 ТВ Вид памет - ООК4
Видео карта - Тип видео памет Твърд диск - 1 ТВ
- Вградена Видео карта - Тип видео памет-
Дисплей - Диагонал дисплей - Вградена 1п1е11ШО
15.6 тсЬ Дисплей - Диагонал дисплей - 15.6 тсЬ
Формат дисплей - Ри11 НО Формат дисплей - Ри11 НО
Технология дисплей - ЬЕО Технология дисплей - ЬЕО

7 Покритие дисплей - АпП-01аге Покритие дисплей - АпЦ-01аге 24/ Резолюция - 1920 х 1080 Резолюция - 1920 х 1080
Оптично устройство - да Оптично устройство - външно 0\Ю/К.\У
Комуникации - Безжична Комуникации - Безжична вързка -
вързка - 802.11 ас 802.11 ас
Версия В1ие1оо1Н - 4.2 Версия В1ие1оо1Ь - 4.2
Портове -2 х Ш В  3.1,1 х Ш В Портове -2 х Ш В  3.1,1 х Ш В  2.0, 1 х
2.0, 1 х НОМ1, 1 х Ю-45 НОМ1, 1 х Ю-45
Четец на карти - 8 0 , 80НС, Четец на карти - 8 0 , 80Н С , 80ХС
80ХС Операционна система У/шскмз 10 Ноше
Операционна система \Ушсюу/з 64Ь
10 Гаранция: 24 месеца гаранция от
Гаранция: 24 месеца. производителя

8
Мултифункционално 
устройство -  вар. 1

Мултифункционално устройство -
в аР -1 ...  - -  - ... ) У -  . \
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Тип: Лазерно устройство НР Со1ог Ьа8ег1ее Рго М РР М283Мп
Формат: до А4; Тип: Лазерно устройство
Тип печат: Цветен Формат: до А4;
Памет: 256 МВ; Тип печат: Цветен
Двустранен печат: Да Памет: 256 МВ; 36
Скорост на черно-бял и цветен Двустранен печат: Да - автоматичен
печат: до 21 стр./мин.; Скорост на черно-бял и цветен печат: до
Скорост на копиране: до 21 21 стр./мин.;
стр./мин.; Скорост на копиране: до 21 стр./мин.;
Резолюция на печат: до 600 х Резолюция на печат: до 600 х 600 ОР1;
600 БР1; Резолюция на сканиране: до 1200 х 1200
Резолюция на сканиране: до ОР1;
1200 х 1200 БР1; Резолюция на копиране: до 600 х 600
Резолюция на копиране: до 600 БР1;
х 600 ОР1; Копиране без компютър: Да
Копиране без компютър: Да Автоматично поемане на хартия: Да
Автоматично поемане на Интерфейс: Ш В, ЬА1̂ 1;
хартия: Да Дисплей: Цветен ТоисЬ 6.85ст.
Интерфейс: Ш В , ЬА1Я; Препоръчителен месечен обем: 40000 \
Дисплей: Цветен ТоисЬ стр.;

н *

а» г-*

Препоръчителен месечен обем: Поддържана опрерационна система:
40000 стр.; \Ут<1о\Уз;
Поддържана опрерационна Ш В  кабел: 2 м.
система: \Утсю\У5; Гаранция: 36 месеца след безплатна
Ш В  кабел: минимум 2 м. регистрация на страницата на

го ^

Гаранция: 24 месеца. производителя
М ултифункционално М ултифункционално устройство -
устройство - вар. 2 вар. 2
Формат: А 4.; Хегох В215
Памет: .256 МВ; Формат: А4.,
Скорост на черно-бялпечат: 28 Памет: 256 МВ;
стр/минута., Скорост на черно-бялпечат: 30
двустранен печат стр/минута.;

129 Резолюция на печат: 
1200/1200.;
Интерфейс: ТоисЬзсгееп, ЬСО; 
Препоръчителен месечен обем: 
30 000 /стр.;
Ш В  кабел минимум 2 м.
Гаранция: 12 месеца.

двустранен печат 
Резолюция на печат: 1200/1200.; 
Интерфейс: ТоисЬзсгееп, ЬСО 3.6”; 
Препоръчителен месечен обем: 30 000 
/стр.;
Ш В  кабел 2 м.
Гаранция: 12 месеца от производителя.

Лазерно мултифункционално Лазерно мултифункционално
устройство 3 в 1 устройство 3 в 1
Формат: А4 Ь е х т а г к  МВ2338ас1\у
Памет: 256 МВ Формат: А4
Скорост на черно-бялпечат 28 Памет: 1024МВ
с / мин. Скорост на черно-бялпечат 36 с./ мин.
Скорост на двустранен печат: Скорост на двустранен печат: 19 с./мин. 4810 11 с./мин.
Резолюция на печат: 1200 X 
1200 ОР1 ДВУСТРАНЕН 
ПЕЧАТ
РЕЗОЛЮЦИЯ НА

Резолюция на печат: 1200 X 1200 БР1 
ДВУСТРАНЕН ПЕЧАТ 
РЕЗОЛЮЦИЯ НА СКАНИРАНЕ ДО 
1200 X 1200 ОР1
РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОПИРАНЕ ДО

СКАНИРАНЕ ДО 1200 X 1200 
ОР1

Х 600Б Р 1 КОПИРАНЕ БЕЗ .
к о м п ю т ъ р  Заличено съг
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА КОПИРАНЕ 
ДО 600 X 600 ОР1 
КОПИРАНЕ БЕЗ КОМПЮТЪР 
Интерфейс: ШВ,ЬАМ 
Препоръчителен месечен обем: 
30 000 с.
Поддържана опрерационна 
система: У/тскпуз 10 
Ш В кабел минимум 2 м. 
Гаранция: 24 месеца."_________

Интерфейс: и8В,ЬА К 
Препоръчителен месечен обем: 50 000 с. 
Поддържана опрерационна система: 
\Утсю\уз 10 
113В кабел 2 м.
Гаранция: 48 месеца след безплатна 
регистрация на страницата на 
производителя

Заличено съгл. 

§1, тЛ от ЗЗЛД 

Заличено съгл. 

§1, тЛ от ЗЗЛД
Дата: 07.04.2020 г. Подпис и печат:.^^^.................

(Румен Трифонов - управител)

А
Заличено съгл. 

§1, тЛ от ЗЗЛД



Обр. № 5

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
по отношение на обособена позиция № 3 „Компю тьрна и периферна техника“

СМАРТ СОФТ ЕООД
(наименование на участника)

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка 
на апаратура/консумативи/пособия и артикули в изпълнение на ННП „Здравословни 
храни за силна биоикономика и качество на живот“

Общата стойност е 7670.00 (седем хиляди шестстотин и седемдесет) лева без ДДС, 
което е 9204.00 (девет хиляди двеста и четири) лева с ДДС

/неприложимото се зачерква/
Цената за изпълнение на всяка обособена позиция включва всички разходи по 

изпълнение на пълния обем на техниката в обособената позиция.
Известно ни е, че при разлика в изписването на цените цифром и словом ще се взема 

предвид изписването на цената словом.
Посочената обща стойност без ДДС за съответната позиция в Ценовото предложение, 

трябва да е идентична на получената обща стойност без ДДС за същата позиция в Таблицата 
кьм Ценовото предложение.

Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията на 
договора за възлагане на обществена поръчка, по отоношение на обособената позиция.

Заявяваме, че се считаме обвързани от условията, задълженията и отговорностите, 
поети с направеното от нас предложение и приложенията към него, представляващи негово 
съдържание в обявения срок на валидност на офертите.

Неразделна част от настоящото ценово предложение са:
Таблица -  с попълнени цени -  обр. № 5.3

Заличено съгл.

Дата: 07.04.2020 г. Декларатор:.. § 1 | Т * 1 0 т З З Л Д
(Румен Трифонов - управител)



Обр. № 5.3

ТАБЛИЦА С ЦЕНИ

Настоящата Таблица е неразделна част към нашето ценово предложение по отношение 
на обособена позиция № 3 „Компютърна и периферна техника“

№

Вид на техниката (съгл. 
специф икацията на 

Възложителя)
Брой ед.цена 

без ДДС
ед.цена 
с ДДС

ст-сг без 
ДДС за 
артикул

ст-ст с вкл. 
ДДС за 
артикул

1 Лаптоп - вар. 1 1 636.00 763.20 636.00 763.20
2 Лаптоп - вар. 2 1 1344.00 1612.80 1344.00 1612.80
3 Лаптоп - вар.З 1 1250.00 1500.00 1250.00 1500.00
4 Лаптоп - вар.4 1 740.00 888.00 740.00 888.00
5 Лаптоп - вар. 5 1 793.00 951.60 793.00 951.60
6 Лаптоп - вар. 6 1 840.00 1008.00 840.00 1008.00
7 Лаптоп - вар.7 1 811.00 973.20 811.00 973.20

8 Мултифункционално устройство - 
вар. 1

1 627.00 752.40 627.00 752.40

9 Мултифункционално устройство - 
вар. 2

1 322.00 386.40 322.00 386.40

10 Лазерно мултифункционално 
устройство 3 в 1

1 307.00 368.40 307.00 368.40

О бщата стойност за позицията без ДДС 7670.00
Общата стойност за позицията с ДДС 9204.00

Посочената обща стойност без ДДС за съответната позиция в Ценовото предложение, 
трябва да е идентична на получената обща стойност без ДДС за същата позиция в Таблицата 
към Ценовото предложение.

Заличено съгл.

Дата: 07.04.2020 г. Декларатор Т *^“ ° Т
(Румен Трифонов - ^равител )


