
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ТУНЕЛЛАЙТ СП" ООД, ГР. ВАРНА 
ОБЕКТ: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в Дворец на културата и 
спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

Днес ' . . . .„. . . .2017 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на 
Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" чрез Дворец на културата и спорта „Васил 
Левски", гр. Велико Търново със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. 
„Краков" №3, Булстат 0001336340012, с директор Таня Димитрова и Йорданка Найденова 
- главен счетоводител, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, 

и 

2. „ТУНЕЛЛАЙТ СП" ООД, гр. Варна, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес: гр. Варна 9000, бул. „Сливница" №201, офис Б114, с адрес за 
кореспонденция: гр. Варна 9000, бул. „Сливница" №201, офис Б114, тел: 0897 947 007, е-
mail: tunellightltd@gmail.com, ЕИК/БУЛСТАТ: 203573039, представлявано поотделно от 
Стилияна Стамова и Слав Славов - управители, от друга страна, 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните", а всеки от тях 
поотделно „Страна") 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Член 1. Предмет 
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка и гаранционно 
обслужване на 1 (един) брой мултифункционално табло за спорт, съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, и детайлно описани в Техническото и Ценово 
предложение на Изпълнителя (Образци №3 и №4 от офертата), неразделна част от 
Договора и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. 
(1.2) Видът, техническите данни и характеристики на мултифункционалното табло, който 
следва да достави Изпълнителят са подробно посочени в Техническата спецификация на 
Възложителя, и в Техническото предложение на Изпълнителя (Образци №3 и №4 от 
офертата), представляващи неразделна част от настоящия Договор. 
(1.3) Изпълнителят се задължава да осигурява гаранционно обслужване на доставената 
техника по ал. (1.1) в рамките на гаранционния срок по алинея (4.3). Материалите, 
консумативите, дейностите и условията на обслужване са описани в Техническото 
предложение на Изпълнителя и следва да отговарят на Техническите спецификации на 
Възложителя. 
(1.4) При необходимост и осигурено финансиране Възложителят може да възложи 
надграждане с неограничен брой дисплеи и добавяне на други спортове, като за целта ще 
бъдат възложени допълнително с възлагателни писма. Допълнителните възлагания заедно 
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със стойността на настоящата доставка не могат да надвишават прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 
от ЗОП - не повече от 70 000,00 лв. без ДДС. 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Член 2. Цена 
(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя цена в размер на 44 500,00 (четиридесет и четири хиляди и петстотин лв. 
и 00 ст.) лева без ДДС съответно 53 400,00 (петдесест и три хиляди и четиристотин лв. 
и 00 ст.) лева с включен 20% ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Образец №4), 
неразделна част от настоящия Договор. 
(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, а именно: разходите за 
придобиване, за доставка на техниката, настройка на информационната система, обучение 
на персонала за работа със системата, осигуряване на присъствие на служител на 
Изпълнителя на първите спортни събития - поне пет, постоянна интернет/телефонна 
връзка, както и разходите за отстраняване от Изпълнителя на всички технически 
неизправности и повреди, възникнали не по вина на Възложителя в рамките на 
гаранционния срок. 
(2.3) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на 
действието му. 
Член 3. Начин на плащане 
(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от Изпълнителя: IB AN BG44 PRCB 9230 1049 1028 11, BIC 
PRCBBGSF. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 
последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 (три) дни считано от момента на 
промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че 
плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени. 
(3.2) Плащането на цената по алинея (2.1) се извършва както следва: 

(i) Възложителят заплаща авансово 50% (с думи: петдесет процента) в размер на 
22 250,00 (двадесет и две хиляди двеста и петдесет лв. и 00 ст.) лева без ДДС 
съответно 26 700,00 (двадесет и шест хиляди и седемстотин лв. и 00 ст.) лева с 
включен 20% ДДС от цената по алинея (2.1) в срок от 5 (пет) работни дни от подписване 
на настоящия Договор и предоставяне от Изпълнителя на Възложителя на фактура. 

(ii) Възложителят заплаща остатъчната сума от цената по алинея (2.1) 50% (с думи: 
петдесет процента) в размер на 22 250,00 (двадесет и две хиляди двеста и петдесет лв. 
и 00 ст.) лева без ДДС съответно 26 700,00 (двадесет и шест хиляди и седемстотин лв. 
и 00 ст.) лева с включен 20% ДДС в срок от 30 календарни дни след доставката и 
въвеждане в експлоатация на мултимедийната информационна система, подписване на 
Приемо-предавателния протокол и одобряване на фактурата. 
Данни за фактура: Дворец на културата и спорта „Васил Левски", гр. В. Търново, ул. 
„Краков" № 3, Ид. №0001336340012, МОЛ: Таня Димитрова. 

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Член 4.Срокове и място на доставка 
(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът на 
настоящия Договор изтича след изтичането на гаранционния срок на 
мултифункционалното табло, предмет на Договора, посочен в алинея (4.3) и 
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удовлетворяването на всички претенции на Възложителя, свързани с гаранционната 
отговорност на Изпълнителя. 
(4.2) Срокът за доставката и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното табло е 
до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на настоящия 
Договор. 
(4.3) Гаранционният срок на мултифункционалното табло по компоненти е: 
- за светодиодни дисплеи - 36 (тридесет и шест) месеца; 
- за сървър - 24 (двадесет и четири) месеца; 
- за преносим компютър - 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване 
на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставената техника. 
(4.4) Мястото на доставка на мултифункционалното табло е в град Велико Търново, ул. 
„Краков" №3. 
Член 5. Условия на доставка 
(5.1) Изпълнителят се задължава да достави и предаде на Възложителя 
мултифункционалното табло, предмет на доставка, окомплектован както следва: 

(i) с приемо-предавателни протоколи; 
(ii) сертификати за съответствие, гаранционна книжка, други документи от 

производителя, съдържащ технически данни и характеристики; 
(iii) с инструкция за експлоатация на български език, както и документация, 

съдържаща препоръки за правилна експлоатация; 
(iv) други документи и аксесоари, изискващи се съгласно условията на поръчката и 

офертата на Изпълнителя; 
(5.2) При доставката на мултифункционалното табло, Изпълнителят предоставя на 
Възложителя надлежно оформена фактура - оригинал, подписана от Изпълнителя, 
съдържаща основание - дата на договора, модел, марка на техниката, както и съставните 
компоненти на информационната система. 
(5.3) Доставката и предаването/получаването на мултифункционалното табло се 
удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен приемо-предавателен протокол 
от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на явни 
несъответствия, окомплектовката на доставката и представяне на документите в 
съответствие с алинея (5.1) и (5.2) и съответствие на техниката с техническите 
характеристики, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и 
Техническата спецификация на Възложителя. Приемо-предавателният протокол съдържа 
основанието за съставянето му (дата на договора), индивидуализиращи белези (серийни 
номера и др.) на мултифункционалното табло - информационната система със съставните 
й компоненти, предмет на доставка. Проектът на Приемо-предавателен протокол се 
изготвя от Изпълнителя. 
(5.4) Изпълнителят уведомява Възложителя в срок от 1 (един) ден предварително за 
конкретната дата и час, на която ще се изпълни доставката. След монтирането и 
настройката на системата, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според 
обстоятелствата време да го прегледа за Несъответствия, като същото не може да 
надвишава 1 (един) ден. 
(5.5) При констатиране на явни несъответствия, по смисъла на алинея (5.6) на доставената 
информационна система, Възложителят има право да откаже да подпише приемо-
предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в 
който се описват констатираните несъответствия, съобразно алинея (5.6). След 
отстраняване на несъответствията, Страните подписват двустранен приемо-предавателен 
протокол за приемане на доставката. 
(5.6) При „Несъответствия" явни или скрити дефекти, липси, недостатъци, 
несъответствия на техниката с Техническата спецификация на Възложителя и/или 
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Техническото предложение на Изпълнителя и/или и с изискванията за окомплектовка на 
мултифункционалното табло и документите в съответствие с алинея (5.1) и (5.2) се 
прилага някоя от следните варианти: 

(i) Изпълнителят заменя мултифункционалното табло или частта с Несъответствия с 
такива притежаващи характеристиките в Техническата спецификация или по-високи, само 
в случай че последното не води до промяна на предмета на поръчката и цената по 
Договора, посочена в Ценовата оферта на Изпълнителя, в случаите при които се налага 
замяна на мултифункционалното табло; или 

(ii) Изпълнителят отстранява Несъответствието в срок и по ред посочени в 
констативния протокол; или 

(ш) цената по Договора се намалява съответно с цената на техниката или частта с 
Несъответствия, ако това не води до промяна в предмета на поръчката или със сумата на 
разходите за отстраняване на Несъответствието. 
(5.7) В случай, че Изпълнителят забави доставката на мултифункционалното табло или 
отстраняването на Несъответствията с повече от 5 (пет) работни дни, от предвидения срок 
за доставка в алинея (4.2), съответно от срока, посочен в констативния протокол, 
Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в 
размер на 0,1% от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден, както и да получи 
обратно всички платени авансово от Възложителя суми. Страните се споразумяват 
изрично, че прилагането на варианта по алинея (5.6), точка (i), а именно - замяна на 
несъответстващо мултифункционалното табло с ново по отношение на техники с 
Несъответствия, може да бъде извършено само до подписване на Приемо-предавателния 
протокол по алинея (5.3) или (5.5). 
(5.8) Подписването на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3) или алинея (5.5) без 
забележки има силата на приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в 
случаите на „скрити Несъответствия", които не могат да бъдат установени при 
обикновения преглед на техниката. Приемането на доставката на мултифункционалното 
табло с Приемо-предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие 
в гаранционния срок Несъответствия, които Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя 
сметка, в съответствие с гаранционните условия. 
(5.9) В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея (5.5), 
Възложителят не дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на 
останалите условия за плащане, предвидени в Договора. 
(5.10) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя. 
Член 6. Преминаване на собствеността и риска 
(6.1) Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване върху 
мултифункционалното табло, предмет на доставка преминава от Изпълнителя върху 
Възложителя от датата на приемането им, вписана в Приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.3), респективно по алинея (5.5). 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Член 7. 
(7.1) Изпълнителят се задължава да достави мултифункционалното табло, предмет на 
настоящия Договор, отговарящ на техническите параметри, представени в Техническото 
предложение на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя, 
окомплектовани съгласно изискванията на настоящия Договор и придружени със 
съответните документи. 
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(7.2) Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 
всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя. 
(7.3) Изпълнителят се задължава да предаде мултифункционалното табло на Възложителя, 
като в периода от подписване на приемо-предавателния протокол по алинея (5.3), 
респективно по алинея (5.5) до приемането й от Възложителя, се задължава да полага за 
нея грижата на добър търговец. 
(7.4) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 
плащане. 
(7.5) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители. В срок до 3 дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, 
ал. 2 и 11 ЗОП. 
(7.6) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на Договора. 
(7.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица: факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станали му известни по време и във връзка с изпълнението на настоящия договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Член 8. 
(8.1) Възложителят се задължава да заплати общата цена по алинея (2.1) от този Договор, 
съгласно условията и по начина, посочен в него. 
(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на мултифункционалното табло, 
предмет на договора по реда на алинея (5.3) ако отговарят на договорените изисквания, в 
срок до 1 (един) ден след уведомяването му. 
(8.3) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 
мултифункционалното табло на посочения в алинея (4.4)от договора адрес, в срок и без 
отклонения от договорените изисквания. 
(8.4) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 
подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет 
на Договора. 
(8.5) Възложителят има право на рекламация за доставеното по Договора 
мултифункционалното табло, при условията посочени в настоящия Договор. 
(8.6) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща с 
Техническата спецификация и/или дефектна техника само при условията на настоящия 
Договор, както и отстраняване на Несъответствия по реда и в сроковете, определени в 
настоящия Договор. 
(8.7) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят 
не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят 
не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да 
изплати частично или изцяло договорената цена. 
(8.8) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 
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(8.9) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. 

VI. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ и ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 

Член 9. 
(9.1) Гаранционна отговорност 
(9.1.1) Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на доставеното 
мултифункционалното табло, съгласно договореното предназначение, както и съгласно 
Техническото предложение, Техническата спецификация и стандарти. 
(9.1.2) В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и средства 
всички повреди, и/или Несъответствия на мултифункционалното табло, съответно 
подменя дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и 
Техническото предложение на Изпълнителя, с изключение на посочените условия, като: 
природни бедствия и при външна намеса. 
(9.1.3) Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 
телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да осигури 
преглед на мултифункционалното табло за спорт (мултимедийната информационна 
система) от свои квалифицирани представители в срок от 1 (един) календарен ден, от 
получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. След преглед на 
мултифункционалното табло - информационната система от квалифицирани 
представители на Изпълнителя се съставя констативен протокол за вида на повредата 
и/или Несъответствието, работите и срокът необходими за отстраняването в два 
еднообразни екземпляра. 
(9.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда и/или Несъответствието 
в срок от 2 (два) календарни дни или по-кратък, считано от датата на констатирането им. 
При невъзможност за отстраняване на настъпила повреда и/или Несъответствие в срок от 3 
(три) календарни дни, Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотни на 
дефектиралите компоненти от същия или подобен клас на мултифункционалното табло, до 
пълното отстраняване на повреда и/или Несъответствие, като гаранционният срок на 
техниката, в процес на поправяне, се удължава със срока през който е траело 
отстраняването на повредата. 
(9.2) Гаранционно обслужване 
(9.2.1.) Изпълнителят е длъжен да осигурява гаранционна поддръжка на 
мултифункционалното табло съгласно сроковете и условията по гаранцията. 

VII. НЕУСТОЙКИ 

Член 10. 
(10.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 
нарушение на уговорените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 
неустойка в размер на 0,1% от сумата по алинея (2.1) за всеки просрочен ден. 
(10.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% от дължимата сума 
за всеки просрочен ден, но не повече от 5% от размера на забавеното плащане. 
(10.3) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки. 
(10.4.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 
банкова сметка 
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Банка: Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново 
BIC: SOMBBGSF 
IB AN: BG 36 SOMB 9130 31 24758000. 

VIII. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Член 11. 
(11.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само 
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 
Изпълнител. 
(11.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 
(11.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 
изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 
случаи и при предвидените в ЗОП условия. 
(11.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 
настоящия Договор и на Изпълнителя. 
(11.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП 
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, 
обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание 
за едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на 
пълния размер на гаранцията за изпълнение. 
Член 12. 
(12.1) При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 
Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

(i) приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 
подизпълнителите; 

(и) действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 
неизпълнение на Договора; 

(ш) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще 
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 
подизпълнителите. 
Член 13. 
(13.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 
(13.2) Разплащанията по ал. (13.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от 
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 
(13.3) Към искането по ал. (13.2) Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
(13.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (13.2), когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

IX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 14. 
(14.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 
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(ii) с изтичане на уговорения срок; 
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

(iv) при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
Договора („непреодолима сила") продължила повече от 30 (тридесет) дни; 
(14.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно, без предизвестие с 
уведомление, изпратено до Изпълнителя: 

(i) когато Изпълнителят забави изпълнението на задължение по настоящия Договор с 
повече от 10 (десет) дни; 

(ii) използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 
използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 
които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 
Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор; 
(14.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП. (В последния 
случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или споразумение, подписано 
от Страните, а при непостигане на съгласие — по реда на клаузата за разрешаване на 
спорове по този Договор). 
(14.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 
по изпълнение на Договора. 
(14.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 
или в приложимото законодателство. 
Член 15 
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 
чл. 116 от ЗОП. 

X. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Член16. 
(16.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не 
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала 
другата Страна за възникването на непреодолима сила. 
(16.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
(16.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
(16.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора. 

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

Член 17. 
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(17.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 
получена при и по повод изпълнението на Договора: 
(17.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална 
информация, на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. 
Разкриването на конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се 
осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и 
след поемане на съответните задължения за конфиденциалност. 

XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Член 18. 
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 

Член 19. 
(19.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са: 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
Таня Димитрова - директор на ДКС „Васил Левски", гр. Велико Търново 
Телефон: 062 641-882 
Email: dksvtumovo@gmail.com 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
Име: Стилияна Стамова 
Телефон: 0897 947 007 
Email: tunellightltd@gnail.com 

(19.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност. 
(19.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 
(19.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 18 се считат за валидно 
изпратени и получени от другата Страна. 
(19.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от 
адресата или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 
Член 20. 
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 
Член 21. 
(21.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в 
случай на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 
кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за 
преговори. 

mailto:dksvtumovo@gmail.com
mailto:tunellightltd@gnail.com
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(21.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд в град Велико Търново по 
реда на ГПК. 
Член 22. 
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия 
не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 
Член 23. 
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи: актуални 
документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване от процедурата. 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение №1 - Техническа спецификация на Възложителя; 
2. Приложение №2 — Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя; 

Настоящият Договор се подпира, в/два еднообразни екземпляра - един за Възложителя и 
един за Изпълнителя. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ n A H J g B , 
Кмет на Община Велико/Търново \ 

J ТУН Cl I 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

I ВАРНА, 
Управител ист-г-Рупеллапт-^П-^ООД 

Йорданка Найденова 
Главен счетоводител на Д *асил Левски' 

Съгласували: 
Таня Димитрова/ 
Директор на ДКС „Ва^йл Левски' 

Надя Петрова 
Директор на дирекция ОП 

Николина Ангелова/ 
Старши експерт в дирекция ОП 

Изготвил: 
7, 

Милена Курдова - главен експерт в дирекция ОП 
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Приложение 1 

Параметри LED дисплей - основно (главно) табло 
Н (височина) 2,88 м 
W (широчина) 7,04 м 
Площ на дисплея 20,28 м 2 

Размер и резолюция на дисплей Описание 
Консумация пускова (W) 12168 
Консумация работна (W) 6084 
Тегло (kg) Не повече от 160 
Брой светодиоди (pes) 202752 
Яркост >3,000cd 
Контрол на цветове 16 Bit 
Контрол на яркостта /регулиране/ Auto/Manual - 65536 нива/степени/ 
Зрителен ъгъл H./V. 1607160° 
Цветове 281,5 Trillions 
Разстояние за гледане 7m-200m 
Корекция/ниво на сивото 4096 grade 
Захранване 110V/220V 50-60Hz 
Честота на опресняване 1600 HZ 
50% Яркост 100,000 Hours 

Температура на въздуха -20 до +70 градуса 
Влажност на въздуха 10% до 50% 
Степен на защита IP 43 front 
Поддържани сигнали DVI, S-VIDEO, RGB, VGA and ETC. 
Текущи файлове Text, Animation, Picture, Video and etc 

- Пълноцветен светодиоден екран c размери 0,960м х 0,800м - 2 броя (за излъчване на 
видеоклипове, рекламни материали, спортни събития); 
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Т Е Х Н И Ч Е С К А С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я 

„Доставка на мултифункционално табло за спорт в Дворец на културата и спорта 
„Васил Левски", гр. Велико Търново " 

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
Минимални изисквания към доставката: 

Размерите са определени ориентировъчно, като са съобразени с големината на залата 
и следва да са достатъчни за осигуряване на добра видимост от всички присъстващи в 
залата. Таблата да бъдат изработени от здрав устойчив на удари материал. 

- Пълноцветен светодиоден екран с размери 7,040м х 2.880м - 1 брой (за излъчване на 
видеоклипове, рекламни материали, спортни събития) - основно (главно) табло, което ще 
бъде разположено на стената централно срещу зрителите в залата; 



Тъй като таблата ще бъдат допълващи основното (главно) табло описано по-горе, 
размерите са по-малки. Те ще бъдат разположени от двете страни на зрителите на 
срещуположните стени на залата. Изработени от здрав устойчив на удари материал. 

Параметри LED дисплей - допълнителни табла 
Н /височина/ 0,8 м 
W /широчина 0,96 м 
Площ на дисплея 0,77 м 2 

Размер и резолюция на дисплей Описание 
Консумация пускова (W) 462 
Консумация работна (W) 231 
Тегло (kg) Не повече от 30 
Брой светодиоди (pes) 7680 
Яркост >3,000cd 
Контрол на цветове 16 Bit 

Контрол на яркостта /регулиране/ Auto/Manual - 65536 нива/степени/ 
Зрителен ъгъл H./V. 1607160° 
Цветове 281,5 Trillions 
Разстояние за гледане 7m-200m 
Корекция/ниво на сивото 4096 grade 
Захранване 110V/220V 50-60Hz 
Честота на опресняване 1600 HZ 
50% Яркост 100,000 Hours 

Температура на въздуха -20 до +70 градуса 
Влажност на въздуха 10% до 50% 
Степен на защита IP 43 front 
Поддържани сигнали DVI, S-VIDEO, RGB, VGA and ETC. 
Текущи файлове Text, Animation, Picture, Video and etc 

- Софтуер за управление на светодиодни екрани - 1 брой; 
- Софтуер за резултати на спортни събития с USB ключ - 1 брой (спортен софтуер - стартов 
пакет, който да включва 5 спорта: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол и бадминтон); 

№ Наименование Спорт М-ка к-во 

1 Софтуер за спортни събития с USB ключ Волейбол бр. 1 
2 Баскетбол бр. 2 World Woman Volleyball Competition 

China 0 vs 0 
Баскетбол бр. 1 

3 
World Woman Volleyball Competition 

China 0 vs 0 Хандбал бр. 1 
4 • Футбол бр. 1 
5 o :" o 

T«e*rt: Tmt< .1. 

Substtuton. Subv tjt - T : 

Бадминтон бр. 1 o :" o 
T«e*rt: Tmt< .1. 

Substtuton. Subv tjt - T : 
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- Видео процесор - 1 брой (за външни цифрови и аналогови сигнали - камери и други 
устройства); 
- Сървър с монитор с windows 10 Pro- 1 брой (за управление на светодиодните екрани); 
- Преносим компютър с windows 10 Pro - 1 брой (за управление на софтуер от разстояние 
съдийска маса). 
Забележка: Навсякъде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка, 
патент, тип, произход или производство да се чете „ или еквивалентно ". 

Дейности, свързани с обхвата на поръчката : 
- Изработка и монтаж на носеща конструкция за светодиодните екрани; 
- Полагане на необходимите кабели между всички съоръжения; 
- Монтаж на светодиодни екрани 
- Обучение на персонал за работа със системата; 
- Присъствие на представител на участника на поне 5 спортни събития; 

Осигуряване на постоянна интернет/телефонна връзка със служител на участника по 
време на гаранционния срок. 

При необходимост Системата да дава възможност за надграждане с допълнителен 
брой дисплеи и за добавяне на други спортове (допълнителни от тези заложени в софтуера 
за спортни събития), като за целта същите ще бъдат възлагани допълнително с възлагателни 
писма. 

Условия за извършване на доставката: 
1) Срок за доставка и монтаж - предлага се от участника в календарни дни; 
2) Начин на плащане: 

авансово плащане - предложение в % от участника (но не повече от 50 на сто); 
окончателно плащане след доставката и въвеждане в експлоатация на 

мултифункционалното табло. 

Изисквания към гаранционното обслужване 
Определеният изпълнител по договора се задължава да обслужва гаранционно 

системата, предмет на доставката, за срока, посочен в техническото му предложение и 
приложените към него условия за гаранционна поддръжка. 

По време на гаранционния срок изпълнителя няма право да отказва да осигури 
преглед и отстраняване на проблема в посочения в Техническото си предложение срок. 

1) Участниците следва да предложат в своето Техническо предложение гаранционен срок 
за: 

- светодиодните дисплеи - в месеци; 
- сървър - в месеци; 
- преносим компютър - в месеци, 

считано от датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол за приемане 
на доставените компоненти. 

2) Условия, при които предложените гаранции могат да отпаднат - тук участниците следва 
да опишат подробно при кои условия не важат посочените по-горе гаранционна отговорност 
и гаранционно обслужване. 

Към техническото предложение изпълнителят следва да приложи каталожни 
материали и/или снимков материал, техническа документация, и други релевантни 
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материали за предлаганата техника, удостоверяващи нейното съответствие с изискванията 
на възложителя. 

Оферта с Техническо предложение, в което няма описана горепосочената 
информация, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат допуснати до оценяване. 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на допуснатите до оценка и класиране оферти е икономически 
най-изгодната оферта. Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо 
място участникът получил най-висока комплексна оценка (К). 

Участника с най-висока К се класира на първо място. Класирането на офертите се 
извършва в зависимост от комплексната оценка на участника по методиката, която се 
формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка. 

МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА 

Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като най-изгодното 
предложение може да получи 100 т. Получените оценки се умножават с число (процент), 
представляващо относителна тежест на съответния показател. Резултатът представлява 
получените от участника точки за показателя. Оценката се получава след умножаване на 
резултата, получен от прилагане на съответните формули с процент, представляващ 
тежестта на показателя. Сборът от точките по всички показатели е комплексната оценка 
„К", на базата на която се получава класирането на отделните участници. Участникът 
събрал най-много точки се класира на първо място, като по низходящ ред се класират 
всички останали участници. 

Формула за определяне на краен коефициент „К" 

К = Ц х 60% + Д х 40%, където: 

Ц - Ценови критерий - показател за предлаганата цена от Участника. При оценяването се 
взема предвид предлаганата от участника обща стойност за изпълнение на 
обществената поръчка, включително разходите по настройка и въвеждане в 
експлоатация на мултифункционалното табло за спорт. Най-висока оценка получава 
предложението, което ще има за своя последица изпълнение на поръчката срещу най-малък 
бюджетен разход. Офертата на участника с най-ниската предложена цена, получава 100 т., а 
всяка следваща оценка се определя по следната формула: 

Ц = Ц т ш х 100 , където 
Цп 

Urnin-e най-ниската предложена обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, 
включително разходите по настройка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното 
табло за спорт 
Цп - е обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите по 
настройка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното табло за спорт на п-тия 
участник 
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Забележка: Участник, в чиято оферта предложената обща стойност за изпълнение 
на поръчката надвишава прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен. 

Д - Срок за доставка на мултифункционалното табло за спорт (в календарни дни) -
оценява се предложения от участника срок за доставка и въвеждане в експлоатация на 
мултифункционалното табло. Най-изгодното предложение (най-кратък срок за доставка в 
календарни дни), получава 100 т., а останалите по-малко добри предложения се оценяват 
съгласно следната формула: 

Д т ш х 100, където, Дгшп е минималния предложен срок, а Дп е срока на n-тия участник. 
Дп 

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели ще се. използва 
закръгляне до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Забележка: Оферти, в които оценяваните показатели имат еднакви стойности и измерения, 
получават равен брой точки по съответния показател. 

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При 
условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически 
най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 58, ал. 2 от 
ППЗОП. 
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Образец №3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена 
ТУНЕЛЛАЙТ СП ООД 

и подписано от Стилияна С 

в качеството му на Управител 

от 

(наименование на участника) 
а Стамова, ЕГН Ь> 

(трите имена и ЕГН) 

Уважаеми членове на Комисията, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
мултифункционално табло за спорт в Дворец на културата и спорта „Васил Левски", 
гр. Велико Търново", при условията, посочени в документацията и приети от нас без 
възражения. 

2. Декларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 3 (три) месеца, считано от 
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата. 

3. Декларираме, че сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към 
документацията за обществена поръчка. 

4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 
с направеното от нас предложение. 

55. Срок за доставка и въвеждане в експлоатация на мултифункционалното табло: 20 
(двадесет) календарни дни. 

6. Предлагаме гаранционен срок на мултифункционалното табло за спорт 
(мултимедийната информационна система) по компоненти, както следва: 
6.1 За светодиодните дисплеи: 36 (Тридесет и шест) месеца; 
6.2 За сървър: 24 ( Двадесет и четири ) месеца; 
6.3 За преносим компютър: 24 (Двадесет и четири) месеца; 

7. По време на гаранционния срок се задължаваме да осигурим преглед на 
мултифункционалното табло за спорт (мултимедийната информационна система) от свои 
квалифицирани представители в срок от 1 (не повече от 3 календарни дни) календарни дни, 
от получаване на рекламационното съобщение на Възложителя. 

8. По време на гаранционния срок се задължаваме да отстраняваме всяка повреда на 
мултифункционалното табло за спорт (мултимедийната информационна система) в срок до 
2 (не повече от 10 календарни дни) календарни дни, считано от датата на констатирането 
им. 

9. Условия, при които предложените гаранции могат да отпаднат: При природни бедствия и 
при външна намеса 
(участниците следва да опишат подробно при кои условия не важат посочените по-горе 
гаранционна отговорност и гаранционно обслужване) 
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10. Срок за плащане до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол и одобряване на 
фактура. 

11. Предложеното от нас мултифункционалното табло за спорт (мултимедийната 
информационна система) е марка TL-SP , модел Р10, произведена през 2017 година, с 
параметри и характеристики както следва: 

Пълноцветен светодиоден екран с размери 7,040м х 2.880м - 1 брой 

Параметри LED дисплей - основно (главно) табло 
Предложение на 

Технически характеристики (минимални изисквания) участника 
Н (височина) 2,88 м 2,88 м 
W (широчина) 7,04 м 7,04 м 
Площ на дисплея 20,28 м 2 20,28 м 2 

Размер и резолюция на дисплей Описание 
Консумация пускова (W) 12168 12168 
Консумация работна (W) 6084 6084 
Тегло (kg) Не повече от 160 158 
Брой светодиоди (pes) 202752 202752 
Яркост >3,000cd >3,000cd 
Контрол на цветове 16 Bit 16 Bit 

Auto/Manual - 65536 Auto/Manual - 65536 
Контрол на яркостта /регулиране/ нива/степени/ нива/степени/ 
Зрителен ъгъл H./V. 160°/160° 160°/160° 
Цветове 281,5 Trillions 281,5 Trillions 
Разстояние за гледане 7m-200m 7m-200m 
Корекция/ниво на сивото 4096 grade 4096 grade 
Захранване 110V/220V 50-60Hz 110V/220V 50-60Hz 
Честота на опресняване 1600 HZ 1600 HZ 
50% Яркост 100,000 Hours 100,000 Hours 

Температура на въздуха -20 до +70 градуса -20 до +70 градуса 
Влажност на въздуха 10% до 50% 10% до 50% 
Степен на защита IP 43 front - IP 43 front 

DVI, S-VIDEO, RGB, VGA DVI, S-VIDEO. RGB, VGA 
Поддържани сигнали and ETC. and ETC. 

Text, Animation, Picture, Text, Animation, Picture, 
Текущи файлове Video and etc Video and etc 

5 



Пълноцветен светодиоден екран с размери 0,960м х 0,800м - 2 броя 

Параметри LED дисплей - допълнителни табла 
Предложение на 

Технически характеристики (минимални изисквания) участника 
Н /височина/ 0,8 м 0,8 м 
W /широчина 0,96 м 0,96 м 
Площ на дисплея 0,77 м 2 0,77 м 2 

Размер и резолюция на дисплей Описание 
Консумация пускова (W) 462 462 
Консумация работна (W) 231 231 
Тегло (kg) Не повече от 30 30 
Брой светодиоди (pes) 7680 7680 
Яркост >3,000cd >3,000cd 
Контрол на цветове 16 Bit 16 Bit 

Auto/Manual - 65536 Auto/Manual - 65536 
Контрол на яркостта /регулиране/ нива/степени/ нива/степени/ 
Зрителен ъгъл H./V. 1607160° 1607160° 
Цветове 281,5 Trillions 281,5 Trillions 
Разстояние за гледане 7m-200m 7m-200m 
Корекция/ниво на сивото 4096 grade 4096 grade 
Захранване 110V/220V 50-60Hz 110V/220V 50-60Hz 
Честота на опресняване 1600 HZ 1600 HZ 
50% Яркост 100,000 Hours 100,000 Hours 

Температура на въздуха -20 до +70 градуса -20 до +70 градуса 
Влажност на въздуха 10% до 50% 10% до 50% 
Степен на защита IP 43 front IP 43 front 

DVI, S-VIDEO, RGB, VGA DVI, S-VIDEO, RGB. 
Поддържани сигнали and ETC. VGA and ETC. 

Text, Animation, Picture, Text, Animation, Picture, 
Текущи файлове Video and etc Video and etc 

12. Техническо предложение: 
Гарантираме, че сме способни да изпълним поръчката в съответствие с действащото 

в страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи доставката. Ще 
изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите 
представители. Гарантираме своевременност на изпълнението и качество. Всички наши 
действия по изпълнението ще бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита 
интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемаме, че указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са 
задължителни за нас и се задължаваме своевременно да информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението. 

В процеса на изпълнение на обществената поръчка се задължаваме да извършим 
доставката, да положим всички необходими сигнални кабели за комуникация, да направим 
настройка и въведем в експлоатация мултифункционалното табло, както и да обучим 
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персонала за работа със системата, да осигурим присъствието на наш служител за първите 
пет спортни събития, както и поддържане на постоянна интернет/телефонна връзка. 

Поемаме ангажимент да осигурим лице, с което представители на възложителя да 
контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост болест, 
нетрудоспособност и т.н. - да бъде заместено от друго лице: Стилияна Стоянова Стамова. 
тел. 0897 947 007 (Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за 
връзка с тях). 

Гарантираме, че няма да разпространяваме на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала ни известна по време и във връзка с изпълнението ни на обществената поръчка. 

Забележка; Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциалност 
по ч.ч. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. 

Дата 10/ 05/2017г 

Подпис на лицето, печат 

Стилияна Стамова 
Управител 

з ООД 
BP РИ А 

Име и фамилия 
Длъжност 
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Образец №4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в 
Дворец на културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново" 

От: ТУНЕЛЛАЙТ СП ООД 

с адрес: гр. Варна, бул. Сливница 201, офис Б114 

тел.: 0897 947 007, e-mail: tunnellightltd@gmail.com 

ЕИК/БУЛСТАТ: 203573039 

Регистрация по ЗДДС: BG203573039 

Разплащателна сметка: 

IB AN сметка : BG 44 PRCB 9230 1049 1028 11 
BIC код на банката : PRCBBGSF 
Банка: Прокредит Банк 
Град/клон/офис: Варна 

Адрес на банката: гр.Варна 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на мултифункционално табло за спорт в 
Дворец на културата и спорта „Васил Левски", гр. Велико Търново" 

Поемаме ангаяшмент 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: BG 44 PRCB 9230 1049 1028 11 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 
2.1. Аванс в размер на 50% от стойностга на договора в размер на 22250,00 (Двадесет и две 
хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС (Предложение за аванс не повече от 50% от 
стойността на поръчката), платим в срок от 5 (пет) работни дни от подписване на договора: 

2.2. Окончателно плащане: в срок до 30 (тридесет) дни от въвеждане в експлоатация и след 
подписване на протокол и одобряване на фактура. 
3. Предлагано възнаграждение: 

3.1. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на доставката, съгласно Техническата 
спецификация: 
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JVs Наименование Мярка Количество 
(бр.) 

Стойност 
без ДДС (в 

лв.) 

Стойност е 
ДДС (в лв.) 

1 Пълноцветен светодиоден бр. 1 23306,00 27967,20 ' 
екран с размери 7,040м х 

[2.880м 
2 Пълноцветен светодиоден 

екран с размери 0,960м х 
0,800м 

бр. 2 1920,00 2304.00 ' 

3 Софтуер за управление на 
светодиодни екрани 

бр. 1 1800,00 2160.00 < 

4 Софтуер за резултати на 
спортни събития с USB ключ 

бр. 1 2500,00 3000,00 , 

5 Видео процесор бр. 1 3300,00 3960,00 г 
6 

_ 

Сървър с монитор с windows 
10 Pro 

бр. 1 2750,00 3300,00 -

Преносим компютър с 
windows 10 Pro 

бр. 1 1580,00 1896.00 ' 

8 Настройки и въвеждане в 
експлоатация 

7344,00 8812,80 ' 

Обща стойност 44500,00 • 53400,00 J | 

Обща стойност за изпълнение на обществената поръчка, включително разходите по 
настройка и въвеждане в експлоатация на мултимедийната информационна система: 
44500,00 (Четиридесет и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС, а с 20% ДДС: 
53400,00 (Петдесет и три хиляди и четиристотин) лева. 

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. 
Посоченото възнаграждение включва: 
Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на Изпълнителя 
за изпълнение на предмета на настоящия Договор, а именно: разходите за придобиване, за 
доставка на техниката, настройка на информационната система, обучение на персонала за 
работа със системата, осигуряване на присъствие на служител на Изпълнителя на първите 
спортни събития - поне пет, постоянна интернет/телефонна връзка, както и разходите за 
отстраняване от Изпълнителя на всички технически неизправности и повреди, възникнали 
не по вина на Възложителя в рамките на гаранционния срок. 

Дата 

Подпис на лицето, печат 

Име и фамилия 
Длъжност 

Стилияна Стамова 
Управител 
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