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1. Възложител на обществената поръчка чрез събиране на оферти с обява 
по реда на глава 26 от ЗОП е Ректорът на Русенски университет „Ангел Кънчев”, 
БУЛСТАТ 000522685, със седалище в град Русе, ул. „Студентска” № 8. 

2. Обект, предмет и кратко описание на поръчката. 

2.1. Предмет и обект на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 
3, ал. 1, т. 2 от ЗОП на IT-материали – консумативи, аксесоари, принадлежности, 
компоненти, резервни части и други. 

Кодове съгласно Общия терминологичен речник (CPV) – 30124000 – части 
и аксесоари за офис – техника; 30237000 – части, аксесоари и принадлежности за 
компютри.  

2.2. Кратко описание на предмета на договора:  

Доставката на IT-материали – консумативи, аксесоари, принадлежности, 
компоненти, резервни части и други ще се извършват регулярно, за целия срок на 
договора за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” и филиалите му в град 
Разград, Силистра и Видин. Изпълнителите ще трябва да извършват доставките на 
място, след писмена заявка от възложителя, при условията на проекто – договора. 
Основните подлежащи на доставка стоки са описани в Техническата спецификация 
/приложение № 1 към настоящата документация/. 

3. Място на  изпълнение – град Русе, Разград, Силистра и Видин, съобразно 
конкретните потребности на възложителя.  

4. Прогнозна стойност. Срок на договора.  

Прогнозната стойност на поръчката е  69 000.00 (шестдесет и девет хиляди) 
лева без ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, 
който Възложителят допуска да усвои. 

Договорът  ще бъде сключен за срок от 24 (двадесет и четири)  месеца, 
считано от датата на неговото подписване. 

Финансирането на доставките ще е със средства на възложителя и по проекти 
– текущи и бъдещи, финансирани с национални средства или със средства от 
Европейския съюз. 

5.Изисквания за лично състояние на участниците. 

 За изпълнение на обществената поръчка може да подаде оферта всяко 
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друг образувание, което има правото да извършва 
дейност по предмета на договора съгласно законодателството на държавата, в която 
то е установено и за което отсъстват обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

 Не могат да участват в процедурата участници, за които са налице 
обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. 

 Свързаните лица по смисъла на пар. 2, т.45 от ДР на ЗОП не могат да 
бъдат самостоятелни участници в процедурата. 

 Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 



6. Минимални изисквания за техническите възможности на участниците:  

 Всеки участник трябва да разполага с каталог /или аналогично/, 
обхващащ широк спектър от видове материали, покриващи потребностите на 
Русенския университет по предмета на поръчката, който да е с по-широк обхват 
от асортиментната листа, съдържаща се в Техническата спецификация на 
Възложителя. Каталогът /или аналогично/ трябва да e общодостъпeн с 
посочени единични продажни цени, технически характеристики и/или снимков 
материал. Поставеното изискване не се отнася до група стоки № 4 – Камери за 
видеонаблюдение. 

 Всеки участник  трябва да разполага с технически състав, който ще 
обезпечи изпълнението на договора и ще се ангажира с доставката на стоките 
до адресите, посочени от Възложителя по всяка конкретна заявка.  

6.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп 
до документацията за обществената поръчка на интернет страницата на 
дружеството в меню „Профил на купувача“. 

7. Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 
условията и документацията за обществената поръчка до 3 дни преди изтичане на 
срока за получаване на офертите. 

8. Възложителят предоставя разясненията най – късно на следващия работен 
ден. Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.  

9. Оферта. 

9.1.За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която 
трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в 
документацията за обществената поръчка, публикувани на интернет страницата в 
меню „Профил на купувача”.  

9.2. Всеки участник в настоящата процедура има право да представи само 
една оферта. Не се допуска представяне на варианти на офертата. 

9.3. Офертата се подава в писмен вид, на хартиен носител и на български език 
в един оригинал. Ако в офертата са включени документи на чужд език, те следва да 
са с превод на български език. 

9.4. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка 
на участника. 

9.5. Офертата се подписва от лице с права да представлява участника, или 
надлежно упълномощено лице. В последния случай се представя и документ за 
упълномощаване, който следва да е с нотариална заверка на подписа. 

9.6. Офертите се подават в определения в обявата срок на следния адрес: 
град Русе, ул. „Студентска” № 8, Централен корпус, стая № 324.1. от 8.00 до 12.00 
часа и от 13.00 часа до 17.00 часа. За час на получаване се приема часът, отбелязан 
при издаване на входящ номер. 

9.7. До изтичане на срока за подаване на оферти, всеки участник може да 
промени, допълни или оттегли офертата си. 

9.8. Офертата се подава  от участника, или от упълномощен от него 
представител - лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка 
с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

9.9. В случай че участникът изпраща офертата чрез препоръчана пратка с 
обратна разписка, разходите са за негова сметка. Той следва да изпрати офертата 
така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от възложителя адрес в 



срока, определен за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника. 

9.10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 
се посочват: наименованието на участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон, и по 
възможност факс и електронен адрес; наименованието на обществената поръчката. 

9.11. Пликът /опаковката/ с офертата трябва да съдържа: 

9.11.1. Пълномощно на лицето, подписващо офертата /оригинал/. Представя 
се, когато офертата /или някой документ от нея/ не е подписана от управляващия и 
представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 
упълномощен негов представител. Пълномощното следва да е с нотариална заверка 
на подписа. 

9.11.2. Оферта - Образец № 1.    

9.11.3. Ценово предложение – Образец № 2.  

9.11.4. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП – Образец № 3. 

9.11.5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 и 6 от ЗОП – Образец № 4. 

9.11.6. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици – Образец 
№ 5. 

9.11.7. Декларация за свързаност и липса на основания по чл. 69 от ЗПКОНПИ 
– Образец № 6.  

9.11.8. Други документи  по преценка на участника /ако се представят такива/. 

9.11.9. Възложителят указва на участниците, че само с оглед улеснение 
работата на комисията, образец № 2 следва да се представи на електронен носител. 
Непредставянето на  файла на електронен носител не е основание за отстраняване 
на участник, защото същият е само помощен материал при работата на комисията и 
не се разглеждат като част от офертата на участника. 

9.12. Участникът задължително следва да оферира всички  позиции от 
ценовото  предложение съгласно образеца на възложителя.   

9.13. При изготвянето на офертата участниците следва да съобразят 
изискванията на възложителя в документацията за участие – настоящия описателен 
документ и образците. 

9.14. От участие в процедурата ще бъде отстранен участник съгласно чл. 107 
от ЗОП. 

10. При изготвяне на офертата участниците следва да посочат 
подизпълнителите и дела от поръчката, която ще им възложат, ако възнамеряват да 
ползват такива. В този случай те представят доказателства за поетите от 
подизпълнителите задължения. За подизпълнителите се прилага чл. 66 от ЗОП. 

12. Критерий за възлагане. 

12.1.Възложителят ще извърши оценка на представените оферти въз основа 
на критерия „най – ниска цена”, като на първо място   ще бъде класирана офертата 
на участника, предложил най – ниска обща цена. Останалите оферти се класират 
съответно. 

14.2.Предложената от участника цена (включително единичните цени на 
артикулите) следва да е закръглена до втория знак след десетичната запетая. Не се 
допускат нулеви стойности в ценовото предложение, както и разлики (грешки в 
пресмятанията) между предложените единични цени и крайната цена – участниците 



подлежат на отстраняване от процедурата. При различие между изписаното с цифри 
и думи - за вярно се приема изписаното с думи.  

14.3. Възложителят указва на участниците, че ще приложи правилото на 
чл. 72 от ЗОП – необичайно благоприятна оферта. 

15.Дата и час на отваряне на офертите –  съгласно обявата за обществената 
поръчка, публикувана в профила на купувача. 

16.Сключване на договор. 
16.1.При подписване на договора за обществена поръчка участникът, 

определен за изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, 
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл. 54 от ЗОП, както и останалите 
документи, изисквани при сключване на договора съгласно документацията за 
участие в процедурата. 

16.2.Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 
физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявата и 
документацията към процедурата  изискване за създаване на юридическо лице, 
договора за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи 
пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно законодателството 
на държавата, в която обединението е установено. 

17.Приложения: 

 

Образец № 1 Оферта  

Образец № 2 Ценово предложение  

Образец № 3 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.1,2,7 от ЗОП 

Образец № 4 Декларация по чл. 54, ал. 1, т.3,4,5 и 6 от ЗОП 

Образец № 5 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 
от тях лица и техните действителни собственици  

Образец № 6 Декларация за свързаност и липса на основания по чл. 69 от 
ЗПКОНПИ. 

Приложение № 1 Техническа спецификация 

Приложение № 2 Договор 

 

 

 

 



Образец № 1 

 

ОФЕРТА  
 

 

Наименование на 

участника, правно - 

организационна форма:  

 

ЕИК/аналогично  

Седалище:  

Адрес за кореспонденция/телефон/факт/e-mail:  

Лица, представляващи участника по см. на чл. 54, ал. 2 от ЗОП:  

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обществена поръчка 
с предмет: „Периодична доставка на IT – материали за компютри и сървъри 
(консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.), 
необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му 
звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по програми и проекти, 
финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз“ с рег. № 
2020 – 003. 

 
1. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в 

обявената от Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия в 
проекта на договор и ги приемаме без възражения.  

 
2. Декларираме, че предложените от нас цени ще останат постоянни и няма да 

бъдат променяни по време на изпълнението на обществената поръчка, освен при 
условията на сключения договор. 

 
3. Декларираме, че поръчката ще бъде изпълнена в пълно съответствие с 

изискванията на Възложителя и действащото законодателство.  
 

4. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да 
ползваме/ще ползваме следните трети лица (капацитета на други субекти), за да 
изпълним критериите за подбор:  .................................................  

(описват се - наименование на третото лице, ЕИК/ЕГН, капацитета 

на други субекти, с които изпълнява критериите за подбор). 

 

5. Декларираме, че при изпълнението на обществената поръчка няма да 
ползваме/ще ползваме  следните подизпълнители:...............................................  

(описват се - наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН,дял от поръчката, който ще бъде 
възложен на подизпълнителя). 

 
6. Предлаганите от нас IT – материали, конкретно посочени в Образец № 2,  

отговарят на техническите характеристики на артикулите, посочени в техническата 
спецификация на възложителя. 

 
 



7. Техническо лице, което ще следи за точното изпълнение на поръчката от наша 
страна и се ангажира с изпълнението на доставките е ………………………., длъжност 
…………..., телефон ……………, факс ……………., електронен адрес ………………… 

8. Разполагаме с каталог / ……………………………../, обхващащ изисквания от 
Възложителя асортимент, покриващ потребностите на Русенския университет по 
предмета на поръчката, който е с по-широк обхват от асортиментната листа, 
съдържаща се в Техническата спецификация на Възложителя. Каталогът е 
общодостъпен, както следва: …………………… 

(Участникът следва да посочи начина, по който Възложителят ще има достъп до каталога 
или аналогичния продукт, съгласно въведеното изискване за общодостъпност. Изискването за 
каталог не се отнася до група  № 4) 
 

 

  Дата: ................ 2020г.                                           Подпис и печат: ............................. 

 



ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

 Група 1 Устройства за съхраняване на информация Устройства за съхраняване на информация 

1.1 Твърд диск 3,5", 1 ТB SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 32 MB cache 1 3 0.00

1.2 Твърд диск 3,5", 4 ТB SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128 MB cache 1 3 0.00

1.3 Твърд диск
3,5", 8 ТB SATA 6Gb/s, 128 MB cache, предназначен за сървъри или 

RAID масиви
1 3 0.00

1.4 Твърд диск 2,5", 240 GB SATA 6Gb/s, SSD, max R/W speed 500MB/s 1 3 0.00

1.5 Твърд диск 2,5", 500 GB SATA 6Gb/s, SSD, max R/W speed 500MB/s 1 3 0.00

1.6 Твърд диск M.2 (2280), NVMe, 240 GB, SSD, max R/W speed 1700/1500MB/s 1 3 0.00

1.7 Твърд диск M.2 (2280), NVMe, 500 GB, SSD, max R/W speed 2500/2000MB/s 1 3 0.00

1.8 Външен диск External HDD, USB 3.0, 2TB 2,5" 1 2 0.00

1.9 Външен диск External HDD, USB 3.0, 4TB 2,5" 1 2 0.00

1.10 Външен диск External HDD, USB 3.0, 8TB 1 2 0.00

1.11 Външен диск External SSD HDD, USB 3.1, 240GB 1 2 0.00

1.12 RAM 4 GB, DIMM, DDR3, 1866 MHz, non-ECC, unbuffered 1 5 0.00

1.13 RAM 4 GB, SODIMM, DDR3, 1600 MHz, non-ECC, unbuffered 1 5 0.00

1.14 RAM 8 GB, DIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 1 5 0.00

1.15 RAM 8 GB, SODIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 1 5 0.00

1.16 RAM 16 GB, DIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 1 5 0.00

1.17 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 8 GB, Read 100 MB/s, write 20 MB/s 1 5 0.00

1.18 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 32 GB, Read 100 MB/s, write 30 MB/s 1 5 0.00

1.19 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 64 GB, Read 100 MB/s, write 30 MB/s 1 5 0.00

1.20 USB флаш памет
USB 3.1 флаш памет, 64 GB, USB 3.1 Type C,  Read 150 MB/s, write 

100 MB/s
1 5 0.00

1.21 флаш карта памет micro SDXC, UHS-I,  Class 10, A1, U1 64GB 1 5 0.00

1.22 флаш карта памет micro SDXC, Class 10, 128GB 1 5 0.00

1.23 DVD external DVD, USB 3.0, без допълнително захранване. 1 1 0.00

0.00 лв. 0.00 лв.обща продажна стойност за І-ва група стоки:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ № 2

за участие в процедура по гл. 26 от  ЗОП с предмет:„Периодични доставки на IT материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни 

части и др.), необходими за нуждите на  Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, гр. Силистра и Видин, включително по програми и проекти,  

финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз" с рег. № 2020 - 003

                                                                                       ОТ:                                             

                                                                                                                                 (наименование на участника)

ДО РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” РУСЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След  запознаване с изискванията в документация за участие в процедурата, ние предлагаме да извършваме периодична доставка на IT материали (консумативи, аксесоари, 

принадлежности, компоненти и резервни части) за компютри и сървъри по горепосочения предмет за срока на договора при следните финансови условия:
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ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

Група  2
Части, аксесоари и принадлежности за компютри и 

сървъри

Части, аксесоари и принадлежности за компютри и 

сървъри

2.1 Видео карта
PCI Express 2.1 х 16, 2GB GDDR5, 64bit, пасивно охлаждане, видео 

интерфейси: DVI, HDMI или Display port, DirectX 12
1 2 0.00

2.2 Процесор Socket FM2, dual core, 3.6GHz, 1MB L2, 65W, видео карта 1 2 0.00

2.3 Дънна платка

Socket FM2, 4 DIMM, dual channel, поддръжка на 16 GB DDR3 1866 

MHz

1 x PCIe x16 (версия 2.0), 1 x PCIe x1

2 x SATA 6 Gb/s, 2 x SATA 3 Gb/s, LAN 1 Gbps PXE, VGA 1 x D-

Sub, 1 x DVI или HDMI с преходник към DVI, аудио in/out, 8 USB - 

от които 2 броя USB3.0.

1 3 0.00

2.4 Дънна платка

Socket 1150, 4 DIMM, dual channel, поддръжка на 32 GB DDR3 1600 

MHz, 1 x PCIe x16 (версия 3.0), 1 x PCIe x1

4 x SATA 6 Gb/s, LAN 1 Gbps PXE, VGA 1 x D-Sub, 1 x DVI или 

HDMI с преходник към DVI, аудио in/out, 8 USB - от които 2 броя 

USB3.0 и 4 изведени на задния панел. Пасивно охлаждане.

Вградена в дънната платка или процесора видео карта с поддръжка 

на DirectX 11 използваща 512 MB или повече системна памет.

1 3 0.00

2.5 Захранване за PC
Минимална изходна мощност 350W, 120 mm вентилатор, 2 броя 

конектори за SATA, Active PFC, 80 PLUS Bronze
1 2 0.00

2.6
Клавиатура

OEM клавиатура, клавиши надписани по БДС, USB, черен или сив 

цвят, минимум 3 години гаранция от производителя
1 1 0.00

2.7 Мишка оптична, 2 бутона, wheel, USB, 1000 dpi, кабел 1,5 м 1 1 0.00

2.8
Мишка

оптична, 2 бутона, wheel, безжична, малък USB transmiter/receiver 

прибиращ се в корпуса на мишката.
1 1 0.00

2.9
Тонколони

активни тонколони за компютър с вградено захранване, 3,5 мм жак 

за слушалки, потенциометър за усилване, 2х2 W
1 1 0.00

2.10
Охлаждащ блок 

за CPU

Intel Socket 1150, 1151, 1155, 1156

радиатор + вентилатор, box, 800-2800 RPM,  4p PWM,
1 1 0.00

2.11
Охлаждащ блок 

за CPU

AMD Socket AM3, AM2+, радиатор + вентилатор, box, 1350-

2700rpm,  4p PWM
1 1 0.00

2.12 Вентилатор 120x120x38 220V, 2 ball bearing 2500rpm, за комп. шкаф, 2 wire. 1 1 0.00

2.13 Вентилатор 120x120x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector 1 1 0.00

2.14 Вентилатор 80x80x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector 1 1 0.00

2.15 Вентилатор 90x90x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector 1 1 0.00

2.16 Вентилатор 70x70x15, 2 ball bearing, 12 VDC, 3000rpm, 4pin PWM 1 1 0.00

2.17 Вентилатор 40x40x10mm, 2 Ball Bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3pin connector 1 1 0.00

2.18
Термо-паста

Термо-паста, спринцовка 30гр., Топлопроводимост 5.6 W/mK, 

Плътност 3.96 g/cm3, Вискозитет 850 poise, цвят сив
1 1 0.00

2.19 USB hub пасивен USB 3.0 HUB 4 port 1 1 0.00
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ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

2.20
Слушалки с 

микрофон

Полуотворени стерео слушалки с микрофон, 1,8 метра кабел, 

усилване, 3,5 мм стерео жакове.
1 1 0.00

2.21 Преходен кабел преходник за захранване, Molex to 2хSATA 1 1 0.00

2.22 Кабел за данни
Кабел за данни, SATA, прав конектор към конектор под ъгъл 90º, 

45cm, със захващаща щипка
1 1 0.00

2.23 Видео кабел Кабел HDMI мъжки към HDMI мъжки, 1.5м, поддръжка на  HDCP 1 1 0.00

2.24 Видео кабел Кабел HDMI мъжки към HDMI мъжки, 15м, с ферит 1 1 0.00

2.25 Видео кабел Кабел VGA мъжки към VGA мъжки, 15м, с ферит 1 1 0.00

2.26 Преходник HDMI към mini HDMI 1 1 0.00

2.27 Преходник DVI към VGA 1 1 0.00

2.28 Преходник DVI към HDMI 1 1 0.00

2.29 Преходник DisplayPort Мъжки към DVI 24+5 Женски 1 1 0.00

2.30 Преходник USB-C (мъжки) към HDMI (женски) - Apple compatible 1 1 0.00

2.31 Преходник USB-C (мъжки) към Ethernet - Apple compatible 1 1 0.00

2.32 Преходник USB-C (мъжки) към VGA (женски) - Apple compatible 1 1 0.00

2.33 Преходник USB-C (мъжки) към USB 3.0 (женски) - Apple compatible 1 1 0.00

2.34 Преходник
Комбиниран USB-C (мъжки) към: HDMI,  VGA,  Ethernet, USB 3.0 - 

Apple compatible,  без допълнително външно захранване
1 1 0.00

2.35 Преходник

комбиниран USB-C (мъжки) към: HDMI (женски), USB-C (женски) 

, USB-A (женски) - Apple compatible, без допълнително външно 

захранване

1 1 0.00

2.36 Преходник
USB към RS-232, 9-пинов мъжки RS-232 COM порт, пълен RS-232 

модемни сигнали за управление, драйвери за Windows 10 x64
1 1 0.00

2.37 Видео кабел Mini HDMI мъжки към HDMI женски 1 1 0.00

2.38 Кабели за принтери
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 1,5 m USB 

A към USB тип B
1 1 0.00

2.39 Кабели за принтери
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 3 m USB A 

към USB тип B
1 1 0.00

2.40 Кабели за принтери
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 5 m USB A 

към USB тип B
1 1 0.00

2.41 Kабел Кабел удължител, USB 2.0, мъжки  тип А към женски тип А, 2m 1 1 0.00

2.42 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C19  към шуко, 3м, 16A, 250V 1 1 0.00

2.43 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C19 към C20, 2м, 16A, 250V 1 1 0.00

2.44 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C13 към C14, 2.5м, 10A, 250V 1 1 0.00

2.45 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C13 към шуко, 2.5м, 10A, 250V 1 1 0.00

2.46 Разклонител
Разклонител за монтаж в 19" комуникационен шкаф, 8 гнезда шуко, 

1U, евро стандарт, с ключ, кабел 3м, към шуко
1 1 0.00

2.47 Разклонител
Разклонител 8 гнезда IEC C13 за монтаж в комуникационен шкаф, 

19" 1U, с бутон
1 1 0.00
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ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

2.48 Разклонител 1 х IEC C14 - 3 х Shuko 10A за UPS, дължина на кабела min. 1.5 m 1 1 0.00

2.49 Интерфейсен кабел USB 3.1 type C към type C, дължина 1,2м 1 1 0.00

2.50 Интерфейсен кабел 15 пин VGA към VGA, 1,5 m 1 1 0.00

2.51 Куплунг RJ-9  пакет от 100 броя 1 1 0.00

2.52 Куплунг RJ-11 пакет от 100 броя 1 1 0.00

2.53 Куплунг RJ-45, Cat 5e, пакет от 100 броя 1 1 0.00

2.54 Презентер
Презентер, безжичен, USB dongle, АА или AAA батерии, 

поддръжка на Windows и Mac, светлинна показалка
1 1 0.00

2.55 Батерия за Лаптоп За HP ProBook 430 G2, литиево-йонна, 14.8V, 4 клетъчна 1 1 0.00

2.56 Батерия за Лаптоп
За FUJITSU LIFEBOOK U904, литиево-полимерна, 14.4V, 4 

клетъчна
1 1 0.00

2.57 Батерия за Лаптоп За Toshiba Satellite Z30-A-12R 4 клетъчна, литиево-полимерна 1 1 0.00

2.58 Батерия за UPS

12V, 5.3Ah, 6 клетъчна, номинален капацитет (15min.разряд) 21W 

на клетка, клема F1/F2, вътр. съпр. ~23.0 mΩ, контейнер ABS(UL 94-

HB),размери Д/Ш/В - 90/70/102мм. Оловно-киселинна, Технология 

Absorbed Glass Mat (AGM).

1 3 0.00

2.59 Батерия за UPS

12V, 8Ah, 6 клетъчна, капацитет 8Ah@20hr-rate to 1.75V per 

cell@25°C, клема F1/F2, вътр. съпр. ~23.0 mΩ, контейнер ABS(UL 

94-HB),размери Д/Ш/В - 151/65/94мм. Оловно-киселинна, 

Технология Absorbed Glass Mat (AGM).

 1 3 0.00

2.60 Батерия за UPS

12V, 9Ah, 6 клетъчна, номинален капацитет (15min.разряд) 34W на 

клетка, клема F1/F2, вътр. съпр. ~19.0 mΩ, контейнер ABS(UL 94-

HB), размери Д/Ш/В - 151/65/94мм. Оловно-киселинна, технология 

Absorbed Glass Mat (AGM).

1 3 0.00

2.61 Батерия за UPS

12V, 17Ah, 6 клетъчна, капацитет 17 Ah @20hr-rate to 1.75V per cell 

@25℃, клема  M5 nut & bolt, вътр. съпр. ~ 14.0 mΩ, Контейнер 

ABS(UL 94-HB) размери Д/Ш/В -  181/76.2/167мм.  Оловно-

киселинна, Технология Absorbed Glass Mat (AGM)

1 3 0.00

0.00 лв. 0.00 лв.обща продажна стойност за ІІ-ра група стоки:
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ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

Група  3 Дискове и мрежови компоненти Дискове и мрежови компоненти

3.1 KVM

KVM превключвател, 4 port, HDMI или Display Port, USB мишка и 

клавиатура, включен комплект интерфейсни кабели за всички 

портове

1 2 0.00

3.2 Твърд диск 1200 GB, 2,5", SAS, 12Gb/s, 10K rpm 1 2 0.00

3.3 Твърд диск 900 GB, 2,5", SAS, 6Gb/s, 10K rpm, 64 MB cache 1 2 0.00

3.4 Твърд диск 900 GB, 3,5", SAS, 12Gb/s, 7,2K rpm 1 2 0.00

3.5 Мрежова карта
PCI Express, 2x10 Gbps, 10GBASE-T, поддръжка от кернела или 

драйвери за RedHat Linux и VMware.
1 3 0.00

3.6 Мрежова карта
PCI Express, 2x10 Gbps, SFP+, поддръжка от кернела или драйвери 

за RedHat Linux и VMware. 
1 3 0.00

3.7 Мрежова карта
PCI Express 1x, 1 Gbps, 1000BASE‑T, поддръжка от windows 10 и  

RedHat Linux.
1 3 0.00

3.8 Patch cord Оптична пач корда LC/APC-SC/UPC, single mode 9/125 симплекс 1 3 0.00

3.9 Patch cord
Фабрична медна пач корда, RJ45/s-RJ45/s, S/FTP, Cat. 6, дължина 3 

м.
1 3 0.00

3.10 SFP+
SFP+ модул по едно оптично влакно за пренос на данни със скорост 

10 Gbps, 20 км, single mode
1 3 0.00

3.11 Комутатор

24 x 10/100/1000 Ethernet порта, 1000Base-T, Auto-MDIX.

Капацитет на комутация: 48 Gbps, минимум 35 Mpps.

MAC адресна таблица: минимум 8000 записа.

IEEE 802.3ad – Link Aggregation, IEEE 802.1q – VLAN Tagging

 Port Mirroring, Loop Prevention,  up to 128 VLANs simultaneously, 

MTU/Port/Tag VLAN, IGMP Snooping V1/V2/V3

Височина 1U, пасивно охлаждане (без вентилатори). 

Максимална консумация 35 W.

Компоненти за монтаж в стандартен 19" комуникационен шкаф, 

захранващ кабел. 

1 3 0.00

0.00 лв. 0.00 лв.

Група 4 Видео камери Видео камери

4.1
Камера - външна 

BULLET

3MP Bullet with D/N, Adaptive IR, съвместима със софтуер за 

видеонаблюдение ACTI v2.3.05.15
1 1 0.00

4.2
Външна куполна IP 

Камера

5MP Outdoor Mini Fisheye Dome with D/N, Adaptive IR, съвместима 

със софтуер за видеонаблюдение ACTI v2.3.05.15
1 1 0.00

4.3

Смарт 

камера/скенер за 

документи

Сензор CMOS, 14 мегапиксела, 240 DPI, формат на сканиране ≤A3, 

скорост на сканиране единична страница ≤ 2s/page, 24 битов цвят, 

файлови формати JPG, PDF, Word, Excel, TIFF; 

USB 2.0, вградено осветление, поддръжка на Windows10, 64-bit и 

macOS 10.11. 

1 1 0.00

обща продажна стойност за ІІІ-та група стоки:
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ценово предложение (количествено-стойностна сметка) образец 3-1

Наименование
Описание и минимални технически параметри, 

изисквани от Възложителя
Предложение, марка, модел, продуктов номер. бр.

минималн

а 

гаранция 

в години

продажна eд. 

цена без ДДС

продажна eд. 

цена с ДДС

4.4
Web камера

USB 2.0, WEB камера с HD резолюция, стойка/щипка за монитор, 

windows 10 plug and play, вграден микрофон.
1 1 0.00

0.00 лв. 0.00 лв.

0.00 лв 0.00 лв

Дата  ххх..2020г

Име и фамилия 

Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност Управител

обща крайна цена :

обща продажна стойност за ІV-та група стоки:

Правно обвързващ подпис:

 При условията на процедурата Ви предлагаме за оценка обща крайна цена в размер на:

·       000.00 лева без ДДС (словом: ………………. лева, …………. стотинки) 

·       000.00 лева с ДДС (словом:  ………………. лева, …………. стотинки) 

Забележка: 

1. Към настоящата оферта прилагаме ценовата оферта и на електронен носител.

2. При така предложените  условия и цени, в нашето ценово предложение сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на поръчката с оглед 

предмета й.                                                                                                                3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката в пълно съответствие с офертното ни предложение, както и с условията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

посочени в документацията за участие, включително договора.
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 Образец № 3    

   
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал.1 и ал. 2 (отм.) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 
т. 1, 2 и 7 от ЗОП  

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  
………, ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет: „Периодична 
доставка на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, 
принадлежности, компоненти, резервни части и др.), необходими за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и 
Видин, включително по програми и проекти, финансирани с национални средства или 
със средства на Европейския съюз“  с рег. № 2020 - 003,  
 

Д Е К Л А Р И Р А М:  

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се 
зачертава) за престъпление по чл.  108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 
217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е  от 
Наказателния кодекс;  

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези 
по т. 1, в друга държава-членка или трета страна.  

3. Не е налице конфликт на интереси по смисъла на §2, т.21 от ЗОП, който не може 
да бъде отстранен.  

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от 
ППЗОП. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни.  
 

 
 
        …………………… 2020 г.                        Декларатор: ……………………….  

    

  

Забележка: Декларацията се подписва от лицата, които представляват 
участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП, във връзка с изискването на чл. 192, ал. 1 и ал. 
2 (отм.), в сила съгласно пар. 131, ал. 3 от ПЗР от ЗОП. 
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Образец № 4   
  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 192, ал.1 и ал. 2 (отм.) от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3, 4, 5, 6 от ЗОП 

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  
………, ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет:„ Периодична 
доставка на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, 
принадлежности, компоненти, резервни части и др.), необходими за нуждите на 
Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и 
Видин, включително по програми и проекти, финансирани с национални средства или 
със средства на Европейския съюз“ с рег. № 2020-003,  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  

1. Представлявания от мен участник няма задължения за данъци и 
задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината 
по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, доказани с влязъл в 
сила акт на компетентен орган. 

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП. 

3. Представлявания от мен участник:  
3.1. не е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 
критериите за подбор; 

3.2. е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

4. Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 
128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона 
за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която  
участникът е установен. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомя Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от 
ППЗОП. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  

 

 

 
  ……………………г.                         Декларатор: …………………… 

     (дата на подписване)              (подпис и печат)  

   

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно 
да представлява участника. 

apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art61_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art62_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art63_Al2&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art118&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art128&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art128&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art228_Al3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art245&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art301&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2009&ToPar=Art305&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41849&ToPar=Art13_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41849&ToPar=Art13_Al1&Type=201/


Страница 1 от 1 

 

 

Образец № 5 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици  

 

Долуподписаният/ната/ ……, ЕГН......, с лична карта № ………, изд. на ………от ………, в 

качеството ми на …………........(изписва се длъжността) на………. (наименованието на 

участника), ЕИК .........................., със седалище и адрес на управление 

........................................................участник в обществена поръчка с предмет: „Периодична 

доставка на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, 

компоненти, резервни части и др.), необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел 

Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, включително по програми и 

проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз“ с рег. № 

2020-003, 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим, а именно: _______________________________. 

/ненужното се зачертава/ 
 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________. 

/ненужното се зачертава/ 
 
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. 
 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 
вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

 
 

Дата               г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 
 
Гр.                        /подпис/ 
 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 
представя от лице/а, които могат самостоятелно да представляват участника. 

 



Образец № 6   
  

 Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

Долуподписаният /ата/ ……………………… , ЕГН................,  в качеството ми на  ………, 
ЕИК......................., участник в обществена поръчка с предмет: Периодична доставка на IT 
– материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, принадлежности, 
компоненти, резервни части и др.), необходими за нуждите на Русенски университет 
„Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. Разград, Силистра и Видин, 
включително по програми и проекти, финансирани с национални средства или със 
средства на Европейския съюз“ с рег. № 2020-003, 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:  

1. Не е налице свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник 
в процедурата. 

2. Не са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 
корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им на основание чл. 46, ал. 1 от ППЗОП. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс.  

 

 

 
  ……………………г.                         Декларатор: …………………… 

     (дата на подписване)              (подпис и печат)  

   

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да 
представлява участника. 
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Приложение № 1 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

1. Предметът на обществената поръчка   обхваща доставката на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, 

принадлежности, компоненти, резервни части и др.), необходими за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. 

Разград, Силистра и Видин, включително по програми и проекти, финансирани с национални средства или със средства на Европейския съюз“.  

Основните подлежащи на доставка стоки са посочени  в таблицата. Поръчката не е разделена на обособени позиции, техническата спецификация 

предвижда избор на едни доставчик за всички артикули в таблицата. 

2. Начин на изпълнение на всяка конкретна доставка.  

2.1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от Възложителя заявка по факс или e-mail. В заявката възложителя определя 

вида, количеството и адрес за доставка на стоката. Заявената стока се доставя периодично, включително разтоварва от изпълнителя за негова 

сметка,  на посочен във всяка конкретна заявка адрес, както следва: 

 Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, ул. „Студентска” № 8.  

 Русенски университет „Ангел Кънчев”, филиал Разград, гр. Разград, бул. „Априлско въстание” № 47 и ул. „Осъм” № 4. 

 Русенски университет „Ангел Кънчев”, филиал Силистра, гр. Силистра,  ул. „Албена” №1.  

 Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, гр. Видин, ул. „Бдин“ № 66. 

Доставките извън град Русе се извършват в случай, че поръчката надвишава 2 000.00 (две хиляди) лв. В останалите случаи доставките за 

Филиалите се извършват на адреса в гр. Русе в удобно за техни представители време да ги получат. 

3. Срокът за изпълнение на доставките – до десет работни дни, считано от деня, следващ датата на заявката. 

4. Възложителят не са ангажира с цялостно усвояване на средствата по договора.  

5. Участниците следва да предлагат и съответно да доставят само фабрични нови изделия /с изключение на позиция № 3.4./, които да 

отговарят на посоченото от възложителя описание в техническата спецификация. Стоките, предмет на договора, следва да отговарят на 

европейските стандарти за качеството, като при поискване от страна на Възложителя ще се представят документите за  доказване на тези 

обстоятелства. 
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  Наименование Описание и минимални технически параметри, изисквани от Възложителя 

  Група 1 Устройства за съхраняване на информация  

1.1 Твърд диск 3,5", 1 ТB SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 32 MB cache 

1.2 Твърд диск 3,5", 4 ТB SATA 6Gb/s, 7200 rpm, 128 MB cache 

1.3 Твърд диск 3,5", 8 ТB SATA 6Gb/s, 128 MB cache, предназначен за сървъри или RAID масиви 

1.4 Твърд диск 2,5", 240 GB SATA 6Gb/s, SSD, max R/W speed 500MB/s 

1.5 Твърд диск 2,5", 500 GB SATA 6Gb/s, SSD, max R/W speed 500MB/s 

1.6 Твърд диск M.2 (2280), NVMe, 240 GB, SSD, max R/W speed 1700/1500MB/s 

1.7 Твърд диск M.2 (2280), NVMe, 500 GB, SSD, max R/W speed 2500/2000MB/s 

1.8 Външен диск External HDD, USB 3.0, 2TB 2,5" 

1.9 Външен диск External HDD, USB 3.0, 4TB 2,5" 

1.10 Външен диск External HDD, USB 3.0, 8TB 

1.11 Външен диск External SSD HDD, USB 3.1, 240GB 

1.12 RAM 4 GB, DIMM, DDR3, 1866 MHz, non-ECC, unbuffered 

1.13 RAM 4 GB, SODIMM, DDR3, 1600 MHz, non-ECC, unbuffered 

1.14 RAM 8 GB, DIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 

1.15 RAM 8 GB, SODIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 

1.16 RAM 16 GB, DIMM, DDR4, 2666 MHz, non-ECC, unbuffered 

1.17 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 8 GB, Read 100 MB/s, write 20 MB/s 

1.18 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 32 GB, Read 100 MB/s, write 30 MB/s 

1.19 USB флаш памет USB 3.0 флаш памет, 64 GB, Read 100 MB/s, write 30 MB/s 

1.20 USB флаш памет USB 3.1 флаш памет, 64 GB, USB 3.1 Type C,  Read 150 MB/s, write 100 MB/s 

1.21 флаш карта памет micro SDXC, UHS-I,  Class 10, A1, U1 64GB  

1.22 флаш карта памет micro SDXC, Class 10, 128GB  

1.23 DVD external DVD, USB 3.0, без допълнително захранване. 

  Група 2 Части, аксесоари и принадлежности за компютри и сървъри 

2.1 Видео карта 
PCI Express 2.1 х 16, 2GB GDDR5, 64bit, пасивно охлаждане, видео интерфейси: DVI, HDMI или Display port, DirectX 

12 

2.2 Процесор Socket FM2, dual core, 3.6GHz, 1MB L2, 65W, видео карта 
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2.3 Дънна платка 

Socket FM2, 4 DIMM, dual channel, поддръжка на 16 GB DDR3 1866 MHz 

1 x PCIe x16 (версия 2.0), 1 x PCIe x1 

2 x SATA 6 Gb/s, 2 x SATA 3 Gb/s, LAN 1 Gbps PXE, VGA 1 x D-Sub, 1 x DVI или HDMI с преходник към DVI, аудио 

in/out, 8 USB - от които 2 броя USB3.0. 

2.4 Дънна платка 

Socket 1150, 4 DIMM, dual channel, поддръжка на 32 GB DDR3 1600 MHz, 1 x PCIe x16 (версия 3.0), 1 x PCIe x1 

4 x SATA 6 Gb/s, LAN 1 Gbps PXE, VGA 1 x D-Sub, 1 x DVI или HDMI с преходник към DVI, аудио in/out, 8 USB - от 

които 2 броя USB3.0 и 4 изведени на задния панел. Пасивно охлаждане. 

Вградена в дънната платка или процесора видео карта с поддръжка на DirectX 11 използваща 512 MB или повече 

системна памет. 

2.5 Захранване за PC Минимална изходна мощност 350W, 120 mm вентилатор, 2 броя конектори за SATA, Active PFC, 80 PLUS Bronze 

2.6 
Клавиатура 

OEM клавиатура, клавиши надписани по БДС, USB, черен или сив цвят, минимум 3 години гаранция от 

производителя 

2.7 Мишка оптична, 2 бутона, wheel, USB, 1000 dpi, кабел 1,5 м 

2.8 
Мишка 

оптична, 2 бутона, wheel, безжична, малък USB transmiter/receiver прибиращ се в корпуса на мишката. 

2.9 
Тонколони 

активни тонколони за компютър с вградено захранване, 3,5 мм жак за слушалки, потенциометър за усилване, 2х2 W 

2.10 
Охлаждащ блок  

за CPU 

Intel Socket 1150, 1151, 1155, 1156 

радиатор + вентилатор, box, 800-2800 RPM,  4p PWM, 

2.11 
Охлаждащ блок  

за CPU 
AMD Socket AM3, AM2+, радиатор + вентилатор, box, 1350-2700rpm,  4p PWM 

2.12 Вентилатор 120x120x38 220V, 2 ball bearing 2500rpm, за комп. шкаф, 2 wire. 

2.13 Вентилатор 120x120x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector  

2.14 Вентилатор 80x80x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector 

2.15 Вентилатор 90x90x25, 2 ball bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3 pin connector 

2.16 Вентилатор 70x70x15, 2 ball bearing, 12 VDC, 3000rpm, 4pin PWM 

2.17 Вентилатор 40x40x10mm, 2 Ball Bearing, 12 VDC, 2000rpm, 3pin connector 

2.18 
Термо-паста 

Термо-паста, спринцовка 30гр., Топлопроводимост 5.6 W/mK, Плътност 3.96 g/cm3, Вискозитет 850 poise, цвят сив 
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2.19 USB hub пасивен USB 3.0 HUB 4 port 

2.20 
Слушалки с  

микрофон 
Полуотворени стерео слушалки с микрофон, 1,8 метра кабел, усилване, 3,5 мм стерео жакове. 

2.21 Преходен кабел преходник за захранване, Molex to 2хSATA  

2.22 Кабел за данни Кабел за данни, SATA, прав конектор към конектор под ъгъл 90º, 45cm, със захващаща щипка 

2.23 Видео кабел Кабел HDMI мъжки към HDMI мъжки, 1.5м, поддръжка на  HDCP  

2.24 Видео кабел Кабел HDMI мъжки към HDMI мъжки, 15м, с ферит  

2.25 Видео кабел Кабел VGA мъжки към VGA мъжки, 15м, с ферит 

2.26 Преходник HDMI към mini HDMI 

2.27 Преходник DVI към VGA 

2.28 Преходник DVI към HDMI 

2.29 Преходник DisplayPort Мъжки към DVI 24+5 Женски 

2.30 Преходник USB-C (мъжки) към HDMI (женски) - Apple compatible 

2.31 Преходник USB-C (мъжки) към Ethernet - Apple compatible 

2.32 Преходник USB-C (мъжки) към VGA (женски) - Apple compatible 

2.33 Преходник USB-C (мъжки) към USB 3.0 (женски) - Apple compatible 

2.34 Преходник 
Комбиниран USB-C (мъжки) към: HDMI,  VGA,  Ethernet, USB 3.0 - Apple compatible,  без допълнително външно 

захранване 

2.35 Преходник 
комбиниран USB-C (мъжки) към: HDMI (женски), USB-C (женски) , USB-A (женски) - Apple compatible, без 

допълнително външно захранване 

2.36 Преходник 
USB към RS-232, 9-пинов мъжки RS-232 COM порт, пълен RS-232 модемни сигнали за управление, драйвери за 

Windows 10 x64 

2.37 Видео кабел Mini HDMI мъжки към HDMI женски 

2.38 
Кабели за 

принтери 
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 1,5 m USB A към USB тип B 

2.39 
Кабели за 

принтери 
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 3 m USB A към USB тип B 

2.40 
Кабели за 

принтери 
Кабел за включване на принтер към компютър, USB 2.0, 5 m USB A към USB тип B 

2.41 Kабел Кабел удължител, USB 2.0, мъжки  тип А към женски тип А, 2m 
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2.42 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C19  към шуко, 3м, 16A, 250V 

2.43 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C19 към C20, 2м, 16A, 250V 

2.44 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C13 към C14, 2.5м, 10A, 250V 

2.45 Захранващ кабел Кабел захранващ, IEC C13 към шуко, 2.5м, 10A, 250V 

2.46 Разклонител Разклонител за монтаж в 19" комуникационен шкаф, 8 гнезда шуко, 1U, евро стандарт, с ключ, кабел 3м, към шуко 

2.47 Разклонител Разклонител 8 гнезда IEC C13 за монтаж в комуникационен шкаф, 19" 1U, с бутон 

2.48 Разклонител 1 х IEC C14 - 3 х Shuko 10A за UPS, дължина на кабела min. 1.5 m 

2.49 
Интерфейсен 

кабел 
USB 3.1 type C към type C, дължина 1,2м  

2.50 
Интерфейсен 

кабел 
15 пин VGA към VGA, 1,5 m 

2.51 Куплунг RJ-9  пакет от 100 броя  

2.52 Куплунг RJ-11 пакет от 100 броя  

2.53 Куплунг RJ-45, Cat 5e, пакет от 100 броя  

2.54 Презентер Презентер, безжичен, USB dongle, АА или AAA батерии, поддръжка на Windows и Mac, светлинна показалка 

2.55 Батерия за Лаптоп За HP ProBook 430 G2, литиево-йонна, 14.8V, 4 клетъчна 

2.56 Батерия за Лаптоп За FUJITSU LIFEBOOK U904, литиево-полимерна, 14.4V, 4 клетъчна 

2.57 Батерия за Лаптоп За Toshiba Satellite Z30-A-12R 4 клетъчна, литиево-полимерна 

2.58 Батерия за UPS 
12V, 5.3Ah, 6 клетъчна, номинален капацитет (15min.разряд) 21W на клетка, клема F1/F2, вътр. съпр. ~23.0 mΩ, 

контейнер ABS(UL 94-HB),размери Д/Ш/В - 90/70/102мм. Оловно-киселинна, Технология Absorbed Glass Mat (AGM). 

2.59 Батерия за UPS 
12V, 8Ah, 6 клетъчна, капацитет 8Ah@20hr-rate to 1.75V per cell@25°C, клема F1/F2, вътр. съпр. ~23.0 mΩ, контейнер 

ABS(UL 94-HB),размери Д/Ш/В - 151/65/94мм. Оловно-киселинна, Технология Absorbed Glass Mat (AGM). 

2.60 Батерия за UPS 
12V, 9Ah, 6 клетъчна, номинален капацитет (15min.разряд) 34W на клетка, клема F1/F2, вътр. съпр. ~19.0 mΩ, 

контейнер ABS(UL 94-HB), размери Д/Ш/В - 151/65/94мм. Оловно-киселинна, технология Absorbed Glass Mat (AGM). 
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2.61 Батерия за UPS 

12V, 17Ah, 6 клетъчна, капацитет 17 Ah @20hr-rate to 1.75V per cell @25℃, клема  M5 nut & bolt, вътр. съпр. ~ 14.0 

mΩ, Контейнер ABS(UL 94-HB) размери Д/Ш/В -  181/76.2/167мм.  Оловно-киселинна, Технология Absorbed Glass 

Mat (AGM) 

  Група 3 Дискове и мрежови компоненти 

3.1 KVM KVM превключвател, 4 port, HDMI или Display Port, USB мишка и клавиатура, включен комплект интерфейсни 

кабели за всички портове 

3.2 Твърд диск 1200 GB, 2,5", SAS, 12Gb/s, 10K rpm 

3.3 Твърд диск 900 GB, 2,5", SAS, 6Gb/s, 10K rpm, 64 MB cache 

3.4 Твърд диск 900 GB, 3,5", SAS, 12Gb/s, 7,2K rpm 

3.5 Мрежова карта PCI Express, 2x10 Gbps, 10GBASE-T, поддръжка от кернела или драйвери за RedHat Linux и VMware. 

3.6 Мрежова карта PCI Express, 2x10 Gbps, SFP+, поддръжка от кернела или драйвери за RedHat Linux и VMware.  

3.7 Мрежова карта PCI Express 1x, 1 Gbps, 1000BASE-T, поддръжка от windows 10 и  RedHat Linux. 

3.8 Patch cord Оптична пач корда LC/APC-SC/UPC, single mode 9/125 симплекс 

3.9 Patch cord Фабрична медна пач корда, RJ45/s-RJ45/s, S/FTP, Cat. 6, дължина 3 м. 

3.10 SFP+ SFP+ модул по едно оптично влакно за пренос на данни със скорост 10 Gbps, 20 км, single mode 

3.11 Комутатор 

24 x 10/100/1000 Ethernet порта, 1000Base-T, Auto-MDIX. 

Капацитет на комутация: 48 Gbps, минимум 35 Mpps. 

MAC адресна таблица: минимум 8000 записа. 

IEEE 802.3ad – Link Aggregation, IEEE 802.1q – VLAN Tagging 

 Port Mirroring, Loop Prevention,  up to 128 VLANs simultaneously, MTU/Port/Tag VLAN, IGMP Snooping V1/V2/V3 

Височина 1U, пасивно охлаждане (без вентилатори).  

Максимална консумация 35 W. 

Компоненти за монтаж в стандартен 19" комуникационен шкаф, захранващ кабел.  

  Група 4 Видео камери 
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6.Участниците следва да разполагат с персонал, който ще се ангажира с доставката на стоките до адресите, посочени от Възложителя по 

всяка конкретна заявка, в случай на сключване на договор. 

7. Минималният гаранционен срок, изискван от възложителя,  е посочен в образец № 2. 

 

4.1 
Камера - външна 

BULLET 
 3MP Bullet with D/N, Adaptive IR, съвместима със софтуер за видеонаблюдение ACTI v2.3.05.15 

4.2 
Външна куполна 

IP Камера 
 5MP Outdoor Mini Fisheye Dome with D/N, Adaptive IR, съвместима със софтуер за видеонаблюдение ACTI v2.3.05.15 

4.3 
Смарт 

камера/скенер за 

документи 

Сензор CMOS, 14 мегапиксела, 240 DPI, формат на сканиране ≤A3, скорост на сканиране единична страница ≤ 

2s/page, 24 битов цвят, файлови формати JPG, PDF, Word, Excel, TIFF;  

USB 2.0, вградено осветление, поддръжка на Windows10, 64-bit и macOS 10.11.  

4.4 
Web камера 

USB 2.0, WEB камера с HD резолюция, стойка/щипка за монитор, windows 10 plug and play, вграден микрофон. 
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Приложение № 2 

 
Д О Г О В О Р 

 
Днес, .................2020 г., в гр. Русе,  между:  
1. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ «АНГЕЛ КЪНЧЕВ», със седалище и адрес на 

управление гр. Русе, ул. ”Студентска”  № 8, БУЛСТАТ  000522685, представляван 
от чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев – Ректор, и Яна Кралева Пантелеева – 
гл. счетоводител,  наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, и, 
  

2. …………………….,   със   седалище   и   адрес   на управление: ………………….., 
представлявано  от …………………….., наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна,  
на основание утвърден протокол, след събиране на оферти по реда на глава 
двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 194, ал. … от 
същия закон се сключи настоящият договор в проведената процедура с предмет: 
„Периодична доставка на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, 
аксесоари, принадлежности, компоненти, резервни части и др.), необходими за 
нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и структурните му звена в гр. 
Разград, Силистра и Видин, включително по програми и проекти, финансирани с 
национални средства или със средства на Европейския съюз“ с рег. № 2020 - 003, за 
следното: 
 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. 
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична 
доставка на IT – материали за компютри и сървъри (консумативи, аксесоари, 
принадлежности, компоненти, резервни части и др.), съгласно представената оферта 
с техническо предложение и ценова оферта, които представляват неразделна част от 
настоящия договор.  

 
ІІ. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2 (1) Доставките се извършват до адрес, допълнително указван от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подаване на конкретната заявка, както следва: 

1.  Русенски университет „Ангел Кънчев”, гр. Русе, ул. „Студентска” №8; 
2. Русенски университет „Ангел Кънчев”, филиал Разград, гр. Разград, бул. 

„Априлско въстание” № 47; 
3. Русенски университет „Ангел Кънчев”, филиал Силистра, гр. Силистра, 

ул. „Албена” №1.  
4. Русенски университет „Ангел Кънчев“, филиал Видин, град Видин, ул. 

„Бдин“ № 66. 
(2) По т.2, т.3 и т. 4 - доставките се извършват на посочените адреси, в случай, че 

поръчката надвишава 2 000.00 (две хиляди) лв. В останалите случаи доставките за 
Филиалите се извършват на адреса в гр.Русе в удобно за техни представители 
време да ги получат. 

 
ІІІ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.3 Настоящият договор се сключва за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на неговото подписване или до изчерпване на предвидения за 
срока на договора от Възложителя финансов лимит, което от двете събития 
настъпи първо.    
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ІV. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4 (1) Общата стойност на договора е определена в размер до изчерпване на 
предвидения от Възложителя финансов лимит от  69 000.00 (шестдесет и девет 
хиляди) лева без ДДС или 82 800.00 (осемдесет и две хиляди и осемстотин) лева с 
ДДС.  

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в зависимост от конкретните нужди и финансовия 
ресурс, с който разполага, да не възлага изпълнение за цялата стойност на 
договора.  

(3) Единичните цени, по които ще се заплаща извършването на доставките, 
предмет на договора, се определят съгласно ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да възлага доставки на стоки от асортимента на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като не е ограничен само до артикулите, посочени в ценовото 
предложение на участника, по каталожната цена на стоката към датата на нейното 
заявяване за доставка. 

(5) В случай, че след сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ намали цените  
Чл. 5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнагражденията по договора по банков път по 

банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
BIC: ......................................  
IBAN: ...................................  
БАНКА: ..............................., 
след представяне на оригинална фактура, оформена съгласно действащото 
счетоводно законодателство, придружена от двустранно подписаните приемо-
предавателни протоколи, с които е приета стоката без забележки, в срок от 15 
(петнадесет) работни дни от получаване на потвържденията за плащане, 
изискуеми по  Решение № 592/21.08.2018г. на Министерски съвет.  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по чл. 5, ал.1, в срок от 5 дни след настъпване на 
обстоятелствата. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този 
срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени. 

(3) Срокът за плащане спира да тече, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи за 
плащане фактура/и и/или придружителни документи, които не отговарят на 
нормативните изисквания и/или съдържат некоректни данни. Срокът за 
съответното плащане продължава да тече след отстраняване на всички 
несъответствия. 

(4) Всички разходи, свързани с банковите такси за превод на суми от и към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са за негова сметка. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава данъчни фактури за платените от 
Възложителя по настоящия договор суми. Задължителен реквизит на фактурата е 
изразът: „Разходът се извършва по договор с изх.№………..2020 г. 

(6) Фактурата по всяка конкретна доставка следва да отразява количеството на 
всеки артикул, неговата продажна цена, фиксираният процент отстъпка и цената 
след приспаднат процент отстъпка. 

(7) Доставката и разтоварването на заявените стоки, предмет на договора са 
включени в уговорената с този договор крайна цена за отделните видове стоки. 

  
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява точно и в срок задълженията си по 
договора. 

2. Да откаже приемането на част или цялото количество стоки, както и да откаже 
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да заплати съответната цена, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 
изискванията за доставката по настоящия договор, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълни своите задължения съгласно договора. 

3. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на 

договора. 
2. Да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки чрез подписване на приемо-

предавателен протокол. 
3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответната цена за изпълнената доставка. 
4. При подаване на писмени заявки да определи кои от заявките на кои от 

посочените в чл.2, от настоящия договор адреси да бъдат извършени. 
5. Да прегледа доставените стоки в момента на предаването им за явни 

недостатъци. При констатирането на недостатъци или липси да уведомява 
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако не направи това, стоките се смятат одобрени като 
съответстващи на изискванията за качество, освен за скрити недостатъци. 

6. Незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички рекламации, произтичащи от 
договора. 

7. 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. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени 
в настоящия договор. 

2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и 
документи за изпълнение на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. Да изпълнява поръчките качествено и в срок.  
2. Да предаде стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол и 

оригинална фактура за доставените количества, като от момента на подписването 
на протокола собствеността на стоката се счита прехвърлена. 

3. Да осигури за своя сметка транспорта на доставките по местоизпълнението, 
посочено в чл. 2, от настоящият договор. Доставката е включена в уговорената с 
този договор крайна цена. 

4. Да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск стоките в оригинална опаковка с 
ненарушена цялост; 

5. Да поема гаранция за качеството на стоката и за годността й за употреба съгласно 
техническото си предложение. За целта, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представя Сертификати, доказващи изискванията за качество на стоките, предмет 
на поръчката по европейските стандарти. Срокът на годност на стоката при 
доставката трябва да бъде не по-малък от 2/3 от срока, посочен от производителя 
на стоката.  

6. В 5 /пет/ дневен срок от получаване на писменото уведомление от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за дефектирали или некачествени стоки, да замени тези стоки с 
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нови и качествени такива. Всички разходи във връзка с горното, вкл. ДДС, са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7. Ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ месеца на извършените плащания 
до изтичане срока на договора да представя на лицето за контакт, определено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ справка за извършените доставки, включваща номер на фактура, 
вид, цена и количества на консумативите.  

 
VІІ. НАЧИН И РЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 8. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури възможност за приемане на заявки  и 
уведомления за недостатъци всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа. 

(2) Доставките на стоките, обект на поръчката, ще се извършват по предварителна 
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, писмено до определеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
договора лице за контакт: …………………………………. на тел. ………………….; 
факс...................... или на е-mail: ................................................   

(3) Доставките се осъществяват франко мястото на изпълнение на поръчката, като 
всички разходи, вкл. и транспортните, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Заявеното по конкретна предварителна заявка се доставя, включително 
разтоварва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на адреса определен в заявката, в срок до десет 
работни дни, считано от деня, следващ датата на заявката. 

(5) В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и количеството на необходимите 
за доставка артикули, както и адреса, на който да бъдат доставени. 

(6) Доставката на стоките ще се осъществява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с негов  собствен 
транспорт или по друг начин за негова сметка, като доставката, включително 
разтоварването до адреса на Възложителя, посочен в конкретната заявка на 
Възложителя ще бъдат за собствена сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.   

Чл. 9. (1) Прехвърлянето на собствеността на стоките  на доставените количества 
СТОКИ се извършва в момента на тяхното разтоварване и приемане чрез 
подписване на приемо-предавателен протокол от лицата за контакт посочени в 
договора на посочения в чл.2 от настоящия договор адрес. 

(2)   Разтоварването се извършва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(3) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 

(два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  
 

VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ. 
Чл.11 (1) Настоящият договор приключва с изтичане на срока или усвояване на 
лимита на договора.   
(2) Договорът може да бъде предсрочно прекратен при следните условия: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
2. при нарушаване на която и да е от клаузите на договора (повече от два пъти),  

като в този случай право да развали договора има изправната страна, 
отправяйки 7- дневно писмено предизвестие до неизправната; 

3. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на 
едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. 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; 

5. при възникване на обстоятелството по чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този 
случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора със 7-дневно предизвестие; 

6. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да изпълни някое от задълженията си по 
договора или забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с 
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повече от 15 работни дни като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го 
прекрати с 3-дневно предизвестие; 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие при следните 
условия: 

1. при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 и/или т. 3 като в този 
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без предизвестие и не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на 
договора; 

2. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в 
производство по несъстоятелност или ликвидация; 

3. когато се установи, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител, без да го е 
посочил в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, 
посочен в офертата му без да са изпълнени условията по чл. 66, ал. 11 и ал. 12 
от ЗОП. 

Чл.12 (1) За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 
страна дължи неустойка в размер от 0.10% на ден върху стойността на 
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 20% от 
стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените 
действителни вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неизпълнението на 
договора, както и за заплащане на неустойките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 
следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми 
по съответния законов ред. 

(3) При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от 
срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да 
развали договора едностранно. 
 

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.13 (1) Страните не отговарят една спрямо друга и не си дължат обезщетение за 
претърпени вреди и загуби, при неизпълнение или неточно изпълнение на свое 
задължение в резултат на настъпили непредвидени обстоятелства по смисъла на § 2, 
т. 27 от ДР на ЗОП. 
(2) Ако страните са били в забава преди възникването на непредвидените 

обстоятелства, те не могат да се позовават на тях при неизпълнение на 
задълженията си по договора. 

(3) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непредвидени обстоятелства, е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми 
другата страна за настъпването им и за спиране изпълнението на договора до 
отпадането на непредвидените обстоятелства. 

(4) При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 
(5) Изпълнението на задълженията и на свързаните с тях насрещни задължения се 

спира за времето, през което са налице непредвидени обстоятелства. 
 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.14 Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите по чл. 116 от 
ЗОП. 
Чл.15 (1) За целите на настоящия договор страните определят следните лица за 
контакт при изпълнение на договора:  
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: …… 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Зорница Дочева – Експерт Обществени поръчки, тел.082/888403; 
е-mail: zdocheva@uni-ruse.bg 

mailto:zdocheva@uni-ruse.bg
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(2) Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на 
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, 
когато са връчени лично (срещу подпис) или са изпратени по пощата (с обратна 
разписка), по факс, електронна поща или предадени, чрез куриер срещу подпис на 
приемащата страна. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да 
уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно 
връчени и когато са изпратени на стария адрес. 

Чл.16 Всички допълнително възникнали въпроси и спорове между страните при и по 
повод изпълнението на настоящия договор ще се решават от двете страни в 
добрия дух и по пътя на преговорите. В случай на невъзможност за разрешаване 
на споровете по пътя на договарянето, то всички спорове ще се решат от 
компетентния български съд, съгласно действащото в Република България 
законодателство. 

Чл.17 За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите, 
както приложимото действащото национално и европейско законодателство. 

Чл.18 Неразделна част от настоящия договор представляват Техническото 
предложение и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

 Настоящият договор се състави в 3(три) еднообразни екземпляра – два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  Приложения: 
 
Приложение №1: Техническото предложение; 
Приложение №2: Ценовото предложение. 
 

ДОГОВОРИЛИ СЕ: 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
РУ “А. КЪНЧЕВ”         .......................................................................
     
         
РЕКТОР:           УПРАВИТЕЛ :                   
/чл.-кор. проф. дтн Христо Иванов Белоев/       
          /................................../ 
 
Гл. счетоводител:  

/Яна Кралева/ 
 
Съгласували:  

/адвокат Ралица Барашка/ 
 
/В. Гегов – пом. ректор/ 
 
/Кр. Николов – фин. контр./ 

 
 


