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Д О Г О В О Р
за доставки на строителни материали 

за нуждите на Икономически университет -  Варна,

2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по 
„ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-175/02.03.2017г. за резултатите от оценка на 
получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава 
двадесет и шеста от ЗОП между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по 
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на 
основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед № РД 14-1478/01.06.2016г. от проф. 
д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор по „ФМБ” и Анета Николаева Великова - Главен 
счетоводител, от една страна, наричан по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”

и
2. „ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ” ООД, със седалище и адрес на 
управление: гр.Добрич, п.к.9300, ул.”Ангел Стоянов” 2, адрес за кореспонденция 
гр.Варна, п.к.9000, ЗПЗ, у л ”Уста Кольо Фичето” 31, идентификационен номер по 
БУЛСТАТ 124708749, идентификационен номер по ДДС BG124708749, представлявано 
от Диян Паскалев Господинов -  Управител, наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от 
друга страна се сключи настоящият договор за следното:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя строителни 

материали за нуждите на Икономически университет -  Варна, съгласно ценови параметри и 
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
неразделна част от настоящия договор, както и допълнителни периодични доставки по заявки, 
съгласно продуктова/ценова листа за 2017г. и 2018г.

П.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2. Общата цена на настоящия договора е до 60 000.00лв. (шестдесет хиляди 

лева), без включен ДДС.
3. Доставките на изделията включени в техническата спецификация се 

Извършват по цени съгласно ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4. Доставките на изделията невключени в техническата спецификация се 

извършват по цени, съгласно продуктовата/ценовата листа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 2017г. и 
2018г. с включени отстъпки както следва:

4.1 Л. За група „Строителни материали“ 10%.
4.1.2. За група „Помощни материали за строителство“ 10%.
4.1.3. За група „Строителна химия“ 10%.
4.1.4. За група „Крепежи“ 10%.
4.1.5. За група „В и К материали“ 10%.
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4.1.6. За група „Ел. Материали“ 10%.
4.1.7. За група „Подови и стенни покрития и аксесоари“ 10%.
4.1.8. За група „ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебелен обков” 10%.

5. Доставката на заявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материали до адресите посочени в 
т.8.5 на настоящия договор е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

6. Всяко плащане се извършва по банков път след ефективна доставка, 
подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и издаване на фактура.

III.CPOK НА ДОГОВОРА
7. Настоящия договор се сключва за срок от 12 /дванадесет/ месеца или до 

изчерпване на сумата по т.2 от гл.П „Цени и плащане“ от настоящия договор.

IV.IIPABA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
8.1. Да изпълнява периодичните доставки при следните срокове:
8.2. за материали включени в техническата спецификация в рамките на 24 часа 

след подаване на заявка;
8.3. за материали невключени в техническата спецификация в рамките на 72 часа 

след подаване на заявка.
8.4. Да изпълнява доставка на материали невключени в техническата 

спецификация, съгласно продуктова листа за 2 016г.
8.5. Да доставя строителните материали, съобразно всяка заявка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в склад на Икономически университет ~ Варна на следните адреси: бул. 
"Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1; ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; 
бул.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3; ул."Брегалница" № 65, Студентски общежития 
бл.1 и бл.2.

9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
9.1. При приемане на стоките да изисква и преглежда документите за качество, 

произход и дати на производство и ако констатира отклонения да не приеме съответните 
материали, като направи възражения до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9.2. Да заплаща сумите на доставените стоки на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
9.3. Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставка.

V.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10. Настоящият договор се прекратява:
10.1. По взаимно съгласие, изразено писмено.
10.2. При неизпълнение на задълженията на една от страните с едностранно 

писмено искане на изправната страна.
10.3. С изтичане на срока или усвояване на сумата по т.2 от настоящия договор.

VI.ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща 

изпълнението на договора за обществената поръчка е в размер на 5.00% (пет процента) от 
прогнозната стойност или 3 000.00лв. /три хиляди лева/.

12. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка 
се представя при подписването му.

13. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка 
се връща в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му изпълнение.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция, 
обезпечаваща изпълнението на,договора за обществената поръчка за периода, през който



средствата законно са престояли у него.
15. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията

обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.
16. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не извършва доставките, предмет на 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за 
всеки ден закъснение, но не повече от 20% общо от цената на забавения сервиз. След 
достигане на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати 
договора.

17. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ същият дължи обезщетение в 
размер на 1% от цената за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % общо.

18. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗ ЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за 
претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи плащането 
на съответна месечна такса.

търговско и гражданско законодателство.
20. Отговорни лица за изпълнението на договора:

• За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Десислава Янчева, gsm 0888 422 160;
* ' За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Деян Баев -  ръководител сектор 

„Инвестиционна политика и инвеститорски контрол”, gsm 0882 164 686.

Приложения към настоящия договор:
1. Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра -  два за

m  други  условия
19. За неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото

възлс

ЗАЛИЧЕН НА ОС НОВА ВИ Е ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ 
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Гл. Счетоводител /Ан чикова/



Приложение 10

ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на участник в обществена поръчка с предмет; "Доставки на строителни материали за 
нуждите на Икономически университет -  Варна”, при ред за възлагане събиране на

оффта с^обява. ;

Подписаният ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ
(трите шепа)

данни по документ за самоличност л.к. N64QP45630, издадена на 28.04.20Юг. от МВР-Добрич 
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на УПРАВИТЕЛ на ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 

(длъжност) .(ншмШновант на участника)

ЕИК/БУ ЛСТАТ BG124708749,

■ \ ui b ’O  ! L*-.:
Съгласно публикувана в профила! н& j ĵ&y$a*ia на Икономически университет - 

Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за 
възлагане събиране на оферти с обява с^црщ^ет:.; Щоставки на строителни материали за 
нуждите на Икономически университет като се запознахме с условията за
участие, приемаме да изпълним общ^твщда^поръчка, съгласно изискванията на 
възложителя и предоставяме на вниманкето Ви настоящото предложение за изпълнение 
на поръчката в съответствие с техническата^ЕШификагщя, ние предлагаме:

1. Да доставяме строителвдйШ^^^ОД за нуждите на Икономически 
университет -  Варна в рамките на 12 /дванадесет/, месеца от сключване на договора за 
изпълнение на обществената поръчка в срок? Ьт>24 наса^от подаден заявка от Възложителя.

2. За периода 2017 г. -  2018 г. ще поддържаме продуктова листа, обхващаща 
следните групи стоки:

2.1.1. „Строителни материали“ в коМо?;са включени 3336(три хиляди триста и 
четирсет) броя артикули.

2.1.2. „Помощни материали за стршшштйфт  която са включени 4691 (четири 
хиляди шестотин деветдесет йедаЙбрОя>артикули,

2.о. „Строителна химия44 в коят^ .са^кдочещ 241 (двеста четирсет и един) броя 
артикули.

2.1.4. „Крепежи44 в която са вклю^ешсЗ:й(Щщдяда и шест) броя артикули.
2.1.5. „В и К материали44 в к о я т  <jcâ  Шмодеяи 548(петстотин четирсет и осем) 

броя артикули. kit.
2.1.6. „Ел. Материали44 в която са включени 1086(хиляда осемдесет и шест) броя 

артикули.
2.1.7. „Подови и стенни покритиячи адш ^ри г в която са 1203(хиляда двеста и 

три) броя артикули. '



. ::г,; ' -

2.1.8. „ПДЧ и ЛПДЧ плоскости и мебейей обков” в която са включени 2325(две 
хиляди триста двадесет и пет) ̂ рМарУй^ли.

3. За периода 2017 г. -  2018 г. '1̂ Л;шддьржаме продукюва листа общо 
14436(четиринадесет хиляди четирисготий итри^Ш : iftnecr) броя артикули.

4. Доставките на строителни ^атЬрйаЛйШе бъде осъществявана за:
4.1. включените в техническата спецификация по цени посочени в ценовите 

ни параметри.
4.2. невключени в техническата Спецификация по цени, съгласно 

приложената наша ценова листа за 2017г. при следните отстъпки:
42.1. За група „Строителни материали“ 10(десет)%
4.2.2. За група „Помощни материали за строителство“ 10(десет)%
4.2х  За група „Строителна химия“ 10(десет)%
4.2.4. За група „Крепежи 10(десет)%
4.2.5. За група „В и К материали“ 10(дееет)%
4.2.6. За група „Ел. Материали“ 10(десет)% '<: -;
4.2.7. За група „Подови и стенни покрития]и аксесоари“ 10(десет)%
4.2.8. За група „ПДЧ и ЛПДЧ плоскост и мебелен обков” 10(десет)%

5. Ще доставяме безплатно; ;/бе& .^^нспортно оскъпяване/ строителните 
материали франко следните адреси, находящисе в гр. Барна:
бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпу&р 1, \ & 
ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2.у 
бул.”Сливница” № 15 8-А, Учебен корпус -  3 / ^  
ул."Брегалница" Хо 65, Студентски общежития>бл. 1 и бл.2.

. ' i\CjU- -L:, > 0,a ■

6. Разполагаме със складова?..база; н$ - територията на гр.Варна, подробно 
описана в ЕЕДОП. - рл ,

7. Декларирам следните производители и модели на предлаганите 
строителни материали: н.ь ):;ч>

№ Наименование
К‘. К j «V t’s’i >:i ОС

Производител и модел Придружа
ващи

документи
I II IV V
1. Цимент разфЬсой^- 25йгГ ‘

. \ .r- i;/-. wC
■'

ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ АД 
Варовиков портлавд 
CEMII/B-LL 32.5R

Декларация
за

съответствие
2. Хидратна вар разф^совра - 25 кг. : ; СМА МИНЕРАЛ БУРГАС 

ЕООД
Калциева хидраггна вар CL- 
90S

Декларация
за

съответствие
3. Строителен гипс разфасовка - 25кг. РИ ГИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД 

STAS 545/1-80
Декларация

за
съответствие

4. Сатен гипс разфасовка - ЗОкг. РИ ГИПС БЪЛГАРИЯ ЕООД 
EN13279

Декларация
за

съответствие
5. Г ипсова машинна мазилка разфасовка- ЗОкг. БАУМИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 

RATIO 1000
Декларация

за
ръответствие

l m t

Ш г й ; "



6. Двукомпонентна хидроизолация
V’’ • V Г:" Vv '

БИЛМАТ ООД 
Двукомпонентна 
хидроизолация на 
циментова основа

Декларация
за

съответствие

7. Гипсокартон ПЛОСКОСТ .
12?5мм,/2.,00м;./1:,2м.

Siniat Румъния 
Nida standart

Декларация
за

съответствие
8. Перлитени плоскости ПЛОСКОСТ

12мм./2,00м Л  ,2м.
Ай Дук Къмпани ЕООД 
Перлит Протект Борд

Декларация
за

съответствие
9. Плоскости от ориентирани 

дървестни частици
плоскост"' ' 
9мм./2,44м./1у22м.

Кроношпан България
ЕООД
OSB2

Декларация
за

съответствие
10. Газобетон 15см. х 25см. х бОсм.

1 палет = 1,35м3=60бр.
Ксела България ЕООД 
YTONG D440

Декларация
за

съответствие
11. Тухла единичка 1 палет = 456бр. Тайфун-БГ ООД 

Категория I, HD ТИП1 
NF

Декларация
за

съответствие
12. Латекс бял разфасовка ~-25кг. Билмат ООД 

Интериорна боя
Декларация

за
съответствие

13. Латекс цветен разфасовЦ^ Йкг: Билмат ООД 
Интериорна боя

Декларация
за

съответствие
14. Пана за окачен таван от минерална 

вата
плоскост _ , ,
12мм./60см./б0см.

Oderwald
Faserplattenwerk GmbH 
О WA Acoustic

Декларация
за

съответствие

8. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим парична или банкова гаранция за изпълнение на задълженията 
по договора в размер на 5% от прргйр^а^хрй ност на договора в размер на 
3 000.00лв. /три хиляди лева/. : :

9. Ние потвърждаваме, че тетчШнЩШ оферта е съобразена с изискванията, 
посочени в документацията за участие в поръчката.

ю. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в 
пълно съответствие с предоставената от нас оферта.

;г’-1 ' ?S:'

Дата 20.02.2017г.

Име и фамилия ДйШ̂ ГорИОДИНОВ
;г А j [ < J 3 (

Подпис на лицето (и печат)
:  ■.. v  .........

i K i  Г4а‘ Ш]К'



Приложение 11

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният/ата ДИЯН ПАСКАЛЕВ ГОСПОДИНОВ
(трите гщена)

данни по документ за самоличност л-K.N 6400%Ш®,: ШдЩена на 28.04.20Юг. от МВР-Добрич 
(номер налична карта, дата, орган и място иа тдаватто) 
в качеството си на УПРАВИТЕЛ на ГОСПОДИНОВИ СТРОЙМАРКЕТ ООД 

(длъжност) (наименование па участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 124708749, : ! - ; ; V

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР9';.щ ^ Ц ^ -, '

С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от 
Вас обществена поръчка с предмет: "Досгавки на строителни материали за нуждите на 
Икономически университет -  Варна” при ред за^щ аган е събиране на оферти с обява, както 
следва:

№ Наименование Мярка “"Н'Х'£4.Црогнозно количество Дена

4*1 П,
Gtiii’hi'i' -на

Единична Обща

■t\.\-i C: ' •
без включен 

ДДС
без включен 

ДДС
1. Цимент разфасовка - 25кг. 100 бр. 3.70 370.00

2. Хидратна вар разфасовка - 25кг. Ь 100 бр. 4.41 441.00

3. Пясък разфасовка - ЗОкг. /; 100 бр. 0.90 90.00

4. Строителен гипс разфасовка ~ 25кг. 100 бр. 5.35 535.00

,5 . Сатен гипс разфасовка - ЗОкг. 100 бр. 8.05 * 805.00

6. Гипсова машинна мазилка разфасовка - ЗОкг. 100 бр. 5.60 560.00

■7. Двукомпонентна . 
хидроизолация

Брой ti-"""'' ГООбр. 23.20 232b.00

8. Гипсокартон плоскост
12,5мм./2,00м ./1 ;2 м.

, 100 бр. 4.68 468.00

9. Перлитени плоскости плоскост
12мм./2,00м./1,2м.

г г  ГООбр. 44.00 4400.00

10. Плоскости от ориентирани 
дървестни частици

плоскост
9мм./2,44м./1,22м.

-  1QP бр. 10.68 1068.00

11. Газобетон 15см. х 25см. х бОсм. . 
1 палет ~ 1,3 5мЗ=606р.

 ̂ 4, палета 148.50 594.00

/
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12. Тухла единичка 1 палет -  456бр. 2 палета 100.32 200.64

13. Латекс бял разфасовка -  25кг. ' 20 бр. 26.60 532.00

14. Латекс цветен разфасовка -  25 кг. • >5j0 бр. 26.60 1330.00

15. Пана за окачен таван от 
минерална вата

плоскост V- 
12мм./60см./60см.

д: - 100 бр. 2.08 208.00

ОБЩО ЦИФРОМ . . . .  и> 13 924.64

ОБЩО СЛОВОМ Тринадесет хиляди;деветстот|йй двадесет и четири лв и шейсет и четири 
| стотинки

Дата 20.02.2017г. /?6 2 Й 4 Л % Ь //
Име и фамилия Диян Господинов [ f& f
Подпис на лицето (и печат) ■ М Г ^ О о а ^ - Ш

------ — ------------- 1Ш —

*Предложението за всеки артикул трябва да бъде по-голямо от нула й да е реално число. Ако предложен показател е различен 
от предходното изискване, то офертата няма да бъда оценявана. . ( _
*Цената за всеки артикул се предлага в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.
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