
 

 

  

На вниманието
на НУ Георги Сава 

Раковски

ОФЕРТА
Оферта за мултимедиен проектор

№: 21659 / 08-07-2020 г.

   В отговор на Ваше запитване "ВАЛПЕРС КОНСУЛТ" ЕООД има удоволствието да Ви предостави 
настоящата оферта. В нашето предложение ще намерите необходимата Ви информация относно 
сроковете и условията на доставка на материали и изработка

№ Марка Описание Бр./м Ед. цена Стойност Снимка

1

Мултимедиен проектор VS768
ОС: Android 6.0 (незадължително)
Технология на дисплея: 6.7
Единичен LCD Родна резолюция: FHD 1920 1080 поддръжка 4k 
Коефициент на контраст: 10000: 1 (Пълно включване / пълно 
изключване)
Съотношение на аспекта: 16: 9/4: 3
Цветове за показване: 16,8 милиона, 24-битов RGB
Лека равномерност: 95
Метод на прожектиране: Преден, Заден, Монтаж на тавана, 
Таблица Корекция на ключовия камък: ± 15 ° вертикална, 
корекция на ключовия камък
Стандартен обектив: 3 части очила с ръчно увеличение / 
ръчно
Спецификации на обектива: F = 200
Размер на изображението (диагонал): 50 250 Проекционно 
разстояние: 0.90M 8m
Живот на LED лампата: Повече от 30 000 часа

Гаранция: 24 месеца

1 бр. 625.00 лв. 625.00 лв.

Сума без вкл. ДДС: 625.00 лв.
ДДС 20% 125.00 лв.
Сума тотал с вкл. ДДС: 750.00 лв.
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Фирма Валперс Консулт ЕООД предлага 24 /двадесет и четири/ месеца пълна гаранция на монтираната техника, както и 
след гаранционен сервиз и поддръжка.
Основни дейности:
-  продажба и сервиз на офис техника - преносими и настолни компютри, монитори, принтери, периферия, аксесоари и 
други;
-  зареждане на тонер касети;
-  сервиз на принтери и копирна техника;
-  проектиране, изграждане и поддръжка на системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестяване;
-  проектиране, изграждане и поддръжка на компютърни и телефонни мрежи; 
-  продажба и безплатна доставка на канцеларски материали, копирна хартия, тонер касети, глави за принтери и др.; 

ВСИЧКИ ЦЕНИ В ОФЕРТАТА СА В BG ЛЕВА БЕЗ ВКЛ.ДДС
Срок за доставка: 5 /пет/ работни дни.
Срок за монтаж и инсталация: 10 /десет/ работни дни след постъпване на заявка.
Вид плащане: По банков път /след монтаж/.
Гаранционен срок на техниката: 24 /двадесет и четири/ месеца .
За допълнителни въпроси оставам изцяло на Ваше разположение :    0896 / 830 406

ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА ДО 08-09-2020г.

ДАТА: 08-07-2020г. СЪСТАВИЛ : Светлослав Янев
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