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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Вали Компютьрс" ООД, гр. Велико Търново 
ОБЕКТ: „Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни 
конфигурации, принтери и компоненти за нуясдите на Община Велико 
Търново" по позиции: Позиция 2; "Доставка по заявка и гаранционно 
поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за 
нуждите на проект "Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 

№DIR-5112122-C013-07 

На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес P.'fi.-.lA.: 2014 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 
и 

2. „Вали Компютьрс" ООД, гр. Велико Търново, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес град Велико Търново, ул. „Самуил" № 6, тел: 062/610 909, факс: 062/610 921, 
e-mail: vali@vali.bg, ЕИК: 104518906, представлявано от управителите Снежана Даскова 
Хинова, Димитър Иванов Хинов и Росен Иванов Хинов, заедно и поотделно, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и 
гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на 
проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Велико 
Търново, по предварителна заявка и по единични цени, съгласно представената оферта и 
ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор. 
(2) В обхвата на поръчката се включва доставка на: компютърни конфигурации и отделни 
техни компоненти, принтери - лазерни и мастилено-струнни, монитори, многофункционални 
устройства; гаранционно поддържане на доставената техника и съответните части, във връзка с 
това. 

Национална Проектът се финансира от Европейския фонд за 
Стратегическа регионално развитие и от Държавния бюджет на 
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(3) Доставките ще се извършват след предварителна заявка, съобразно потребностите на 
Община Велико Търново. 

Чл.2. Срокът на изпълнение на всяка заявка е до 1 (един) час, след получаване на възлагателно 
писмо. 

П. СРОК 

Чл.З Срокът за изпъ)шение на поръчката е до 1 месец след сключване на договора. Ако в 
рамките на този срок бъде достигнат прага по чл, 14, ал. 4, т,2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и 
шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, договорът се 
прекратява предсрочно. 

П1. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4(1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
по цени, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по единични цени на видовете артикули, посочени подробно в 
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) Плащането на заявените количества се извършва с платежно нареждане по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на оригинална фактура и приемо 
- предавателен протокол, подписан от двете страни. 
(4) При забава па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,1 %, върху 
стойността на забавената доставка, за всеки просрочен деп, но не повече от 10 % от стойността 
на възложеното с възлагателно писмо. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането 
на цената за доставката. 
(5) При невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за изпълнител 
артикули, същите се подменят с такива с аналогични или по-добри параметри, технически 
съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за 
аналогични артикули. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.З (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставката в 
срок. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по чл. 4 при откриване на недостатъци и упра^княва 
правата си по чл.23 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства не е забава на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици. 
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Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време, да иска в определен от него срок, отчетна 
информация за реализацията на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявката в срок и без 
отклонения. 

Чл.8(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията 
за доставката, да откаже приемането на част или на цялото количество, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свои ге задължения 
съгласно договора. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при констатиране на неизправност, незабавно да уведоми 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да следи за своевременното отстраняване на повредите, 
възникнали в гаранционните срокове/срока за гаранционно поддържане. Извършването на 
ремонтите е в сроковете предложени в офертата. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставки на стоки, обект на настоящата 
обществена поръчка по вид и KOjmHCCTBa, съгласно указанията и заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу съответната цена, 
заявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ компютърна техника. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за осъществената доставка. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
осъществяване на доставката. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след уведомяване за повреда да изпрати свой 
специалист, който да констатира или отстрани повредата в срок: до Уг часа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва различните ремонти в сроковете, предложени в 
офертата: до 2 часа от подадената заявка. 

Чл.11 При невъзможност за доставка на първоначално оферирани артикули, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да подмени същите с такива с аналогични или по-добри параметри, технически 
съвместими с наличното оборудване и на цени равни или по-писки от оферираните за 
аналогични артикули. 

Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде качествена компютърна техника. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи 
съответните удостоверяващи докумспти за качеството и произхода на компютърна техника 
обект на поръчката. 
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(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави компютърна техника и оборудване, отговарящи на 
изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания, изразяващи се в следното: 

- икономичност на консумацията на енергия при експлоатация на стоките; 
- използване на щадящи околната среда технологии при производството на стоки, описани 

в Указанията за прилагане на изискванията за енергийна ефективност и енергийни спестявания 
при възлагане на обществени поръчки за доставка на оборудване и превозни средства, с цел 
минимизиране на разходите за срока на експлоатацията им. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен, с оглед качественото и своевременно изпълнение на 
задълженията си в обхвата на поръчката, да има на разположение квалифицирани лица и 
подходяща техника за осъществяване на сервизното обслужване. 

Чл.13(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

Чл.14(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до 
место изпъ лне н и ето. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо -
предавателен протокол. Място на изпълнение - доставка до структурите на Община Велико 
Търново. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставките по начин, който да гарантира 
своевременност, ефикасност, качество, подходяща организация и координация на целия процес 
по изпълнението. 

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага срок за гаранционно поддържане, както следва: 
- гаранционен сервиз на нова компютърна конфигурация - 24 (двадесет и четири) месеца 
- гаранционен сервиз на мултифункционални устройства - 24 (двадесет и четири) месеца 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционен сервиз на техниката по 
възможност на място при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а ако това е невъзможно в зависимост от 
естеството на повредата е длъжен, при възможност да предостави техника от същия вид до 
отстраняване на повредата. При невъзможност за отстраняване на повредата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да достави друга техника, с параметри като поръчаната за негова сметка в рамките на 
срок за изпълнение на заявка. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока за гаранционно поддържане/в гаранционния срок на 
доставяното да отстранява дефекти и повреди за своя сметка, 
(4) Осигуряването на материали, детайли, компоненти, части и транспортиране до място, както 
и всичко друго необходимо за извършване на работите по отстраняване на повреди в 
гаранционните срокове, е задължение и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Национална Проектът се финансира от Европейския фонд за 
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(5) Задълженията си за гаранционен сервиз и гаранционно поддържане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпълнява в рамките на по-дългия от двата срока /гаранционен срок на доставяното и срок за 
гаранционно поддържане, оферирани в офертата/. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да съблюдава 
действащото в страната законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на 
поръчката, правилници, нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това 
число противопожарни, технически и др. норми. По време на изпълнение на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: техниката на безопасност на труда. 

VI. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 16(1) Приемането на доставката се извършва в момента на разтоварването и предаването се 
удосч^оверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от представител 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) При предаване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от него списък на 
доставеното с пълно описание на техническите характеристики и ипдиви душ газиращи белези 
(серийни номера и др.), заедно с документи за гаранции и декларация, че доставяните or него 
продукти отговарят на изискванията за енергийна ефективност на стоки, разпространявани на 
територията на европейския съюз. 

Чл.17 Рекламации по количествата на доставените стоки могат да се правят само в момента на 
приемане на заявените стоки. 

Чл.18 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в 'фидневен срок от 
откриването им. 

Чл.19 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на npeflcraBHTejra на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира възможността за нормална експлоатация на доставеното от 
датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта. 

Чл.21 Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на служители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в гаранционните срокове/в 
срока за гаранционно поддържане . 

Чл.22(1) В рамките на гаранционния срок/срока за гаранционно поддържане ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
е длъжен да приеме за ремонт дефектиралата техника или част от нея. 

Национална Проектът се финансира от Европейския фонд за 
Стратегическа регионално развитие и от Държавния бюджет па 
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Чл.23(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставената след заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техника 
има явни недостатъци, които намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или 
предвиденото в договора предпазначепие. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити 
недостатъци по реда на гражданското законодателство. 
(2) При предаване на некачествена техника, с явни или скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да я замени безвъзмездно с друга такава без недостатъци, 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал.2 на чл.23 в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер па 0,1% 
върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
стойността на доставката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплагцането на цената за 
доставката. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора 
едностранно с писмено предизвестие. 

VII. ОТГОВОРНОСТИ и САНКЦИИ 

Чл.24 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с писмено предизвестие: 
1. ако се просрочи изпълнението с повече от 5 /пет/ дни 
2. ако компютърната техника, предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествена, че 

е невъзможно използването й по предназначение. 
3. при неизпълнение на някое друго задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 
4. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението на задълженията по 

договора. 
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото заявено 

количество в сроковете, договорени между страните; 
6. при неизпълнение на задължения във връзка с гаранционния сервиз на доставеното. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при изтичане на посочения срок 
в чл. 3 от настоящия договор или при достигане на сумата 66 000.00 /шестдесет и шест 
хиляди/ лева без ДДС (заедно с други договори с аналогичен предмет). 
(4) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/ 
дневен срок от прекратяване на договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на заплащане само за 
доставената и приета качествена техниЕ^а, след прихващане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на неустойки, и 
други дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми. При остатък същият се привежда по банкова 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срокът по ал.5 на чл. 24. 

Чл.25 Настоящият договор може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните. 

Национална Проектът се финансира от Европейския фонд за 
Стратегическа регионално развитие и от Държавния бюджет на 
Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
2007-2014 "Околна среда 2007-2013 г." 

http://ope. moew. eovernment.bs 
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V n i . ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.26 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 

Чл.27 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарущаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и 
действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд. 

Неразделна част от този договор са представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
гаранционните карти. Изтичането на срока на договора не засяга гаранционните срокове на 
доставената техника. 

Този договор се състави^^^ва еднообразни екземпляра по един s^^Bc^jg^i^TpaHHTe. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ!-
Кмет на Община Велико Tjeptipeo 

ИЗПЪЛНИ*^^^. 

Даниела Данчев^ 
Началник отдеЛ1,,ВТоджй-" 

Съгласуван с: 
Десислава Йонкова' 
Директор Дирекция „Правна" 

Зорница Кънчева - Мидадинова 
Началник на отдел „0С" 
Ръководител на проекта 

Надя Петрова.i 
Директор дирекц&я ОСОП 

Димитрина-Йордановат-Благоева 
Юрист на проекта 

Ана Тодорова^ 
Финансист на проекта 

Национална 
Стратегическа 
Референта рамка 
2007-2014 

Проектът се финансира от Европейския фонд за 
регионално развитие и от Държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007-2013 г." 
http://ope. moew.so vernmentbs 
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Европейски съюз 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

Образец № 2 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г." 

Р е ш е н и я 1й 

Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, алЛ, т.З от ЗОП 

За позиция 2 

Настоящата оферта е подадена от Вали компютърс ООД 

/наименование на участника/ 

и подписано от Димитър Иванов Хинов, ЕГН 6609161462 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 

Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и 
гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за 
нуждите на Община Велико Търново" по позиции: Позиция 1: "Доставка по заявка и 
гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за 
нуждите на структурите на Община Велико Търново".ПозиЦия 2: "Доставка по заявка и 
гаранционно поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за 
нуждите на проект "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново". 

Позиция 2: "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни 
конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на проект "Изграждане на 
регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново". 
при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане 
на 3 /Три/ месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата. 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълняваме качествено поръчката в пълно съответствие 
с направените от нас предложения за срок до 1 месец. Ако в рамките на този срок бъде достигнат 
прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с 
други договори с аналогичен предмет, в това число и резервни части, договорът се прекратява 
предсрочно. 

Национална 
Стратегическа 

Проектът е за финансиране от Европейския фонд за 
регионално развитие и от държавния бюджет на 



Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
2007-2013 „ Околна среда 200 7-2013 г." 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
„ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г." 

Европейски съюз „ 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

4. Срок за извършване на различни ремонти: до 2 часа от подадена заявка. 

5. Срок за изпращане на специалист след уведомяване за повреда: !4 часа 

6. Срок за изпълнение заявка: до 1 час след полз^аване на възлагателно писмо. 

Място на изпълнение - доставка до структурите на Община Велико Търново. 

7. Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 1016, ал.1, т.З от ЗОП и на 
показателите от методиката за икономически най-изгодна оферта с изключение на 
показател "Ц": 
1. Постъпва заявка от Възложителя за доставка на техника. Заявката се счита за приета на е-
mail:vaИ@vali.bg,или на факс 062/610 921. 
2. Изпълнителят потвърждава писмено приемането на заявката. От този момент тече срок за 
доставка на техниката. 
3. Служители от отдел"Логистика и снабдяване" осигуряват исканата техника и изготвят приемо-
предавателен протокол. За всяка отделна стока се попълва гаранционна карта и се добавя в пакета на 
стоката. 
4. При невъзможност за доставка на първоначално оферирани от избрания за изпълнител артикули. 
Възложителят е длъжен да ги подмени с аналогични или по-добри параметри, технически съвместими с 
наличното оборудване и на цени равни или по-ниски от оферираните за аналогичните артикули. 
Изпълнителят уведомява за промяната, ако е наложителна такава. 
5. Изпълнителят координира с Възложителя готовността си за монтаж на исканата техника и се 
уговаря дата и час за стартиране на дейността. 
6. Изпълнителят доставя техниката за собствена сметка на адрес посочен от Възложителя в 
рамките на 1 час от подаване на заявката. 
7. Оторизирани лица от страна на Изпълнителя извършват за своя сметка монтажа на техниката, 
съгласно техническите указания на производителя за всяка една позиция и в съответствие с действащото 
в страната законодателство. За качеството на извършената доставка и монтаж на презентационната 
техника отговаря Управител. След извършване на монтажа на техниката. Изпълнителят изготвя приемо-
предавател протокол, който става неразделна част от договора. 
8. При необходимост от извършване на гаранционен и извън гаранционен сервиз, оторизиран 
представител на Възложителя заявява на телефон 0700 20 112 необходимост от посещение или 
намерение за предоставяне на техниката в най-близкия сервиз на Изпълнителя. 
9. При необходимост посещение при Възложителя, Изпълнителя изпраща сервизни 
специалисти/съгласно приложен списък/ до 30 минути от приемане на заявката, освен ако не е 
договорен друг срок. 
10. За приемане на техниката се издава протокол за приемане на техника в сервиз в три екземпляра. 
Един за клиента, един за регистъра на организацията и един придружава техниката по време на цялата 
сервизна дейност. В протокола е ясно проследимо кой, какво, кога предава за сервиз и с какви 
оплаквания, имена и телефон за контакт с клиента, телефон за контакт с организацията за получаване на 
информация за хода на сервизната дейност, номер и дата на гаранционната карта. 
11. При невъзможност за отстраняване на техническата неизправност. Възложителят предоставя 
техника от същия вид до отстраняване на повредата. 



12. При предаване на техниката лично, протоколът се подписва от Възложителя и от представител 
на организацията на Изпълнителя. 
13. За извършване на сервизната дейност от склада на организацията се изписват необходимите 
елементи с ; 

искане за рекламация при гаранционен сервиз ; 
стоков предавателен протокол при извън гаранционен сервиз. 

14. При завършване на сервизната дейност се издава протокол за връщане на техника от сервиза 
(също в три екземпляра - един за клиента и два за организацията). В него се документира характера на 
извършеното действие (ремонт, замяна), дата на предаване на клиента и управлението на гаранционните 
срокове. 
15. Този протокол се придружава от счетоводен документ за стойността на услугата при извън 
гаранционен сервиз и гаранционна карта за имащите гаранция вложени нови части. 
16. Ако сервизираното устройство се връща на клиента с куриер, това се документира с 
товарителница от куриера. 

8. Предлаган срок за гаранционно поддържане: 

- гаранционен сервиз на нова компютърна конфигурация - 24 месеца 
- гаранционен сервиз за лаптоп - 24 месеца 
- гаранционен сервиз на твърд диск, флаш памет - 24 месеца \ 
- гаранционен сервиз за мултифункционално устройство - 24 МеЬвда \ ' . 

Дата:22.04.2014г. 
/ подпис И'печаг/"'" 

kristinad
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За позиция 2 

За обществена поръчка с предмет: Доставка по заявка и гаранционно поддържане на 
компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" 
по позиции: Позиция 1: "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни 
конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на структурите на Община Велико 
Търново".Позиция 2: "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни 
конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на проект "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 
ОТ: ВАЛИ КОМПЮТЪРС ООД 

(наименование на участника) 
с адрес: гр. Велико Търново, ул. Самуил 6 ... 

тел.: 062/610909, факс: 062/610921, e-mail: vali@vali.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 104518906, 

Регистрация по ЗДДС: BG104518906, 08.08.2000 г. 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка BG28 UBBS 7822 1010242913 
BIC код на банката UBBSBGSF 
Банка: ОББ АД 
Град/клон/офис: Велико Търново 

Адрес на банката: гр. Велико Търново ул. Христо Ботев 3 

Национална Проектът е за финансиране от Европейския фонд за 
Стратегическа регионално развитие и от държавния бюджет на 

Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
2007-2013 „Околна среда 2007-2013 г." 
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УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявена:та чрез 
публична покана обществена поръчка с предмет: Доставка по заявка и гаранционно 
поддържане на компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община 
Велико Търново" по позиции: Позиция 1: "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на 
компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на структурите на Община 
Велико Търново".Позиция 2: "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на компютърни 
конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на проект "Изграждане на регионална 
система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка 

IBAN сметка BG28 UBBS 7822 1010242913 
BIC код на банката UBBSBGSF 
Банка; ОББ АД 
Град/клон/офис: Велико Търново 

Адрес на банката: гр. Велико Търново ул. Христо Ботев 3 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Приложение: Ценова листа /единични цени/ без ДДС на предлаганите стоки, съгласно 
Приложение 5 с видовете компоненти с минимално изискуеми параметри 

- Плащанията се извършват в срок: до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата. 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

ш^^Я Национална Проектът е за финансиране от Европейския фонд за 
^Ш^Г Стратегическа регионално развитие и от държавния бюджет на 

Референтна рамка Република България чрез Оперативна програма 
2007-2013 „Околна среда 2007-2013 г." 



Европейски съюз 
Европейски фонд за 
регионално развитие 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 
,ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 г.' 

Посоченото възнаграждение включва: 
Доставка, монтаж, настройка на оборудването, гаранционна поддръжка, обучение. 

Дата 22.04.2014 г. Подпис и neHaiT: . . .« ; ,„ , , , . .« . i i . . . ^ .^ . , . ' . i . 

Национална 
Стратегическа 

еферентна рамка 

Проектът е за фипансиране^от.^^р^рг^Яей^Щ^фонд за 
регионално развитие и от държ1А^4ит-Ш^жет на 

Република България чрез Оперативна програма 
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Приложение 5 

Компютърна техника по проект: "Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Велико Търново" 

№ Вид техника Мярка Количество 
Цена /лв./ 
без ДДС Предложение/Технически параметри 

Стационарен компютър (включително монитор, периферия) 
- дънна платка /soc 1155, 4xDDR3, I х D-Sub, 1 х HDMI, РС1ех16, 
2xPCI, rev.1.1/ 
- процесор /габотна честота минимум 3,30 GHz, HD Graphics 4000 
box/ 
- памет/DDR3 4GB, 1600Mhz, lRx8 512M x 64-Btt PC3-I2800, 

CLl l 240-Pin DIMM 

- твърд диск /твърд диск - мин. IO0OGB SATA WD 64MB кеш 
- SSD Т В . Д И С К /мин. 120GB SATA III/ 
- кутия /АТХ/ Micro ATX без захранване/ 
- захранване /400W, 120 пил/ 
- D V D R W / DVDRWSATA/ 
- комплект клавиатура и мишка 
- монитор /мин. 23" ЕХ231W, 1 х DVI-I, I х DisplayRort/ 

бр. 1009,00 

Дънна платка GIGABYTE H77M-D3H, soc 1155, 4xDDR3,int.video, 
2xPCIex16, IxPCI, 4.1 X PCI Express x1 слот rev.1.1 

Процесор Intel Core 13 3225 3.30Ghz ( 3Mb , S 1155), Intel HD Graphics 
4000 box 

Памет GEIL memory 4GB PC3-12800 1600 Mhz 11-11-11 
Твърд диск 1000GB SAT A3 Toshiba DT01ACA100 32 cashe 

SSD твърд диск SAMSUNG 840 E V O Basic 2.5" 120GB SATA III 
Записващо устройство DVD R/W LITE ON iHAS122 SATA черен 

панел 
Кутия за компютър черна без захранване SPD5D3B-R,Cool Box 503 

Fortron Power Supply Захранване НЕХА + 400P,400W, 120mm 
Мултимедийна клавиатура c мишка KM 5300 USB 

Монитор NEC Multisync 23" EX231W, 1 x DVI-I; 1 x DisplayPort 



Преносим компютър - лаптоп 
- процесор - 4-ядрен, 2,20 - 3,20 GHz, 61У1В кеш 
- памет - 8 GB (2х 4096МВ) - DDR3L, leoOMhz 

2. 

- видео карта - 4GB DDR3 
-диск - 1128GB( I 2 8 G B SSD + 1ТВ) 
- екран - 17.3-инчов (43.94см.) - 1920x1080 (Full HD), матов 
- оптично устройство - двуслойна DVD записвачка 
- свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек., Wi-Fi 802.1 i a/g/n, 
Bluetooth 4,0 
- интерфейси - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, вградена уеб камера. 

бр. 1 1599,00 

АсегУЗ-772С-747а8С1.12ТМакк 
Процесор Intel® Core™ I7-4702MQ (6М Cache, 2.2GHz up to 3.2GHz) 
Видеокарта NVIDIA® GeForce® G T X 760IVI 2GB 
Памет 8192 KB DDR III SDRAM 
Твърд диск 1000GB + 120GB SSD 
Екран 17.3" Full HD {1920 x 1080) LED-backlit T F T LCD 
оптично устройство - двуслойна DVD записвачка SuperMuIti 
свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек„ Wi-Fi 802.11 a/g/n, Bluetooth 
4.0 
интерфейси - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, вфадена уеб камера, вграден 
микрофон, изход за слушалки, VGA-аналогов изход за външен 
монитор и ляултимедиен проектор. HDMI, четец на памет карти SD 
батерия - 6-клетъчна (до 3 часа и 30 минути живот) 
тегло - до 3.2кг. (с 6-клетъчната батерия) 
гаранция - 24 месеца гаранция 

вграден микрофон, изход за слушалки, VGA-аналогов изход за 
външен монитор и мултимедиен проектор, HDM1, четец на памет 
карти 
- батерия - 6-клетъчна (до 3 часа и 30 минути живот) 
•• тегло - до 3.2кг. (с 6-клетьчната батерия) 

АсегУЗ-772С-747а8С1.12ТМакк 
Процесор Intel® Core™ I7-4702MQ (6М Cache, 2.2GHz up to 3.2GHz) 
Видеокарта NVIDIA® GeForce® G T X 760IVI 2GB 
Памет 8192 KB DDR III SDRAM 
Твърд диск 1000GB + 120GB SSD 
Екран 17.3" Full HD {1920 x 1080) LED-backlit T F T LCD 
оптично устройство - двуслойна DVD записвачка SuperMuIti 
свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек„ Wi-Fi 802.11 a/g/n, Bluetooth 
4.0 
интерфейси - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, вфадена уеб камера, вграден 
микрофон, изход за слушалки, VGA-аналогов изход за външен 
монитор и ляултимедиен проектор. HDMI, четец на памет карти SD 
батерия - 6-клетъчна (до 3 часа и 30 минути живот) 
тегло - до 3.2кг. (с 6-клетъчната батерия) 
гаранция - 24 месеца гаранция 

- гаранция - 24 месеца гаранция 

АсегУЗ-772С-747а8С1.12ТМакк 
Процесор Intel® Core™ I7-4702MQ (6М Cache, 2.2GHz up to 3.2GHz) 
Видеокарта NVIDIA® GeForce® G T X 760IVI 2GB 
Памет 8192 KB DDR III SDRAM 
Твърд диск 1000GB + 120GB SSD 
Екран 17.3" Full HD {1920 x 1080) LED-backlit T F T LCD 
оптично устройство - двуслойна DVD записвачка SuperMuIti 
свързаност - LAN 10/100/1000 Мбит/сек„ Wi-Fi 802.11 a/g/n, Bluetooth 
4.0 
интерфейси - 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, вфадена уеб камера, вграден 
микрофон, изход за слушалки, VGA-аналогов изход за външен 
монитор и ляултимедиен проектор. HDMI, четец на памет карти SD 
батерия - 6-клетъчна (до 3 часа и 30 минути живот) 
тегло - до 3.2кг. (с 6-клетъчната батерия) 
гаранция - 24 месеца гаранция 

3. Външен хардиск / HDD 1 Т В USB 3.0 бр. 1 92,00 
Maxell Tank USB3.0 Външен диск 2.5" HDD 1ТВ ,бял 

4. Флаш памети / USB-I6GB 2.0, USB-8GB 3.0/ бр. х 2 10,00 
Adata UV150 8GB Black USB 3.0 флаш памет 
Adata UV100 16GB Red USB 2.0 флаш памет 



5. 

Мултифункционално устройство /Print, Copy, Scan, Fax/ 
- 15 ppm, first rage 14s; 12 ppm first page 17s 
- 1200 x 2 4 0 0 dpi 
- ADF/ Flatbed 
- 1200 X 1200 dpi (optical) 
- 24-bit colour / 8-bit greyscale 
- 256 levels of grey 
- Scan to Network, Email, USB; Bundled software: Scan to PC Desktop 

Personal Edition (Nuance PaperPort SE 11.0, Image Retriever) 

- 15 cpm, first rage 20s; 12 cpm, first rage 37s 
- 600 X 600 dpi, 99 copies, 25 - 400 % in 1% 
- IVIono Fax , 400x400 dpi, 33,6 kbps, 114 pages 
- up to 8 one-touch dials, up to 99 address entries 
- 6 group dials 
- USB 2.0 
- 10/100 Base-Tx Ethernet 
- Plain, Plain-thick, Recycled, Labels, Covers, Coated, Envelope 
- Letter, Legal, F^lio, Executive, Statement, Index card, A4, A5, A6, B5' 

ISO, B5-JIS.Envelopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, C6, 
Custom size: Custom size: 76 x 127 mm to 216 x356 mm 
- 65 - 163 g/m2 
- Мик1рифозе tray: 10 sheets. Tray 1; 150 sheets 
- 100 sheets, 15 sheets 
- Print Cartridge: B K - 106R01634 - 2000 pages, C - 106R0163I, M -
106R01632, Y - I06R01633 - 1000 pages, 30 000 
- 4 1 0 x 3 8 9 x 3 3 7 mm 

6p. 379,00 

IXerox Wor1<Centre 6015B 
Мултифункционално устройство /принтиране, Копиране, Сканиране, 
факс/ 
-15 ppm,първа страница 14s: 12 рртпърва страница 17s 
- 1200x2400 dpi 
-ADF/ Плосък 
- 1200 X 1200 dpi (optical) 
- 24-blt цвят / e-brt greyscale 
- 256 levels of grey 
- сканиране към мрежа Email, USB; Bundled software: PC Desktop 

Personal Edition (Nuance PaperPort SE 11.0, Image Retriever) 
- 15 cpm, първа страница 20s; 12 cpm, първа страница 37s 
- 600 X 600 dpi, 99 copies, 25 - 400 % през 1 % 
• Mono Fax , 400x400 dpi, 33,6 kbps, 114 стр. 
- до 8 избирания c едно докосване, до 99 номера 
- 6 групи за набиране 
- USB 2.0 
-10/100 Base-Tx Ethernet 
-Медия: Обикновена, Обикновена-дебели, рециклирана, етикети 

обложки, промазани, Плик 
- Letter, Legal, Folio, Executive, Statement, Index card, A4, A5, A6, B5-

ISO, B5-JIS.Envetopes: #10 Commercial, Monarch, DL, C5, 06, Размер: 
76 X 127 mm to 216 x356 mm - 65 - 163 g/m2 
-Универсална тава: 10 стр. тава 1:150 стр. 
-100 стр, 15 стр. 
-Консумативи: В К - 106R01634-2000 pages, С - 106R01631, М -

106R01632, Y - 106R01633 - 1000 pages, 30 000 
-410 x389 x337 mm 

Обща сума 3099,00 

дата 22.04.2014 г. Управител:. 
/подпис 
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