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ДОГОВОР
за избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка
на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния
процес за нуждоте на.ИУ-Варна
№

Off, Л Ш

*

оз f)k

\

Днес,.....'...?;.......... 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора
по „ФМБ“ на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-206/16.03.2017г. 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 ЗОГ1 между:
1.
Икономически университет - Варна, със седалище и адрес на управление
гр.Варна, п.к.9002, бул.“Княз Борис Г 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, наричан по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна,
и
2.
ГИФ“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, район Приморски,
ул."Иван Богоров" №9, вх.А, ап.47, адрес за кореспонденция гр.Варна, ул.“Любен
Каравелов“ 77, идентификационен номер по БУЛСТАТ 103152847, идентификационен
номер по ДДС BG103152847, банковата сметка IBAN: BG98 UNCR 7000 1522 5442 56,
BIC: UNCRBGSF при ТБ „ Уни кредит Булбанк” АД - клон Варна, представлявано от
Георги Христов Филипов - Управител, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи
настоящият договор за следното:

J

1.
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема по заявки да:
1.1.
разработи специализиран дизайн и да достави информационнообразователни издания и материали общо в размер на 14 967.00лв. /четиринадесет
хиляди деветстотин шестдесет и седем лева/, без включен ДДС;
1.2.
разработи по допълнително задание специализиран дизайн и да достави
информационно-образователни издания и материали за нуждите на ИУ-Варна по
ценова листа или по актуален каталог за сума ненадвишаваща 33 000.00 лв. /тридесет и
три хиляди лева/, без включен ДДС,
съгласно предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна
част от настоящия договор.
1.3.
Срокът за изпълнение от 4 /четири/ работаи дни започва да тече от датата на
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
СРОК НА ДОГОВОРА
2.
Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца от сключването или
до изчерпване на сумата по т.З от настоящия договор.
II.

ПЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
3.
Общата стойност на настоящия договор е 47 967.00лв. /четиридесет и
седем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева/.
лючен ДДС, съставена, както
III.

I
'
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следва от:
3.1.
Сумата от ценовите параметри на ИЗГТЪЛИТЕЛЯ.
3.2.
Стойността предвидена за допълнително възлагане на база ценово
предложение и съгласно ценова листа или актуален каталог в размер на до 33 000.00 лв.
/тридесет и три хиляди лева/, без включен ДДС.
4.
Стойността на всяко допълнително възлагане се формира на база актуална
ценова листа/фирмен каталог на ИЗГТЪЛИТЕЛЯ при 10% отстъпка от редовните цени.
5.
Плащанията за всяка доставка се извършват в левове по банков път рлед
ефективна доставка, подписване на приемо-предавагелен протокол за съответната доставка и
представяне на фактура.
IV.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6.
Изпълнителят се задължава:
6.1.
Да изпъли услугата, предмет на настоящия договор, съгласно заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.2.
Да доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ информационнообразователни издания и материали в Икономически университет - Варна на адрес:
бул. „Княз Борис I“ № 77.
6.3.
Да предаде на Възложителя всички финални работни файлове на
изработените издания.
7.
Възложителят се задължава:
7.1.
Да приема с двустранно подписани приемо-предавателни документи
доставените количества информационно-образователни издания и материали.
7.2.
Да заплаща сумите на доставените информационно-образователни издания
и материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото и ценовото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3.
Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на услугата,
предмет на настоящия договор.
8.
Възложителят има право:
8.1.
Да извършва проверки във вееш момент от изпълнението на договора,
относно качеството на услугата, предмет на настоящия договор.
8.2.
Да не приема услугата, предмет на настоящия договор в случай, че констатира
отклонение от направена писменна заявка, за което прави писмено възражение до
Изпълнителя.
ОТГОВОРНОСТ
9.
При забава Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0.5 % от
стойността на забавената доставка дневно. Неустойката се приспада при заплащане
цената на забавената доставка.
10.
Плащането на неустойка не лишава Възложителят от правото да търси
обезщетение за претърпените имуществени вреди над нейния размер.
V

ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
11.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща
изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от
стойността му или 2 398.35лв. /две хиляди триста деветдесет и осем лева и тридесет и
пет стотинки/.
*
12.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението г:а договора за обществената
поръчка се представя при подписването му.
а
■
13.
Гаранцията, обезпечаваща изпълненият© Щ договора за обществената
VI.

■щ
%

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 сл учай н а неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ им а право д а усвои
гаранцията об езп ечаващ а и зпълнението н а д о го во р а з а об щ ествената п оръ ч ка като
неустойка.
16.
А ко ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не извършва доставките, предмет на
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на Н еустойка за забава в размер на

1% за всеки ден закъснение, но не повече от 20% общо от цената на забавения сервиз.
След достигане н а 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 ат 20% общо.
18.
Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси
обезщетение за претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правотр да
зад ържи плащането на съответна месечна такса.
о

m

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Настоящият договор се прекратява:
с изтичане на срока или разходване на сумата от 47 967.00лв.
/четиридесет и седем хиляди деветстотин шестдесет и седем лева/ без включен ДДС;
19.
19.1.

19.2.
по взаи м н о съгласие, и зразен о писм ено;
19.3.
при виновно неизпълнение н а зад ъл ж ен и ята н а ед н а о т стран и те по
едностранно искане н а и зп равн ата страна.
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Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
Възникналите спорове се уреждат чрез преговори, а при.непостигане на
споразумение - пред колтетентен съд.
22.
Отговорни лица за изпълнението на договора:
за Изпълнителя:
.. "
- Георги Филипов - Управител - gsm: 0888 707 125.,
за Възложителя:
- Полина Баева-експерт "Реклама" в сектор "Реклама" - gsm: 0882 164 805.
- Калия Калева - ръководител отдел „Ректорат“ - gsm: 0882 164 851.
’
Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра, един за Изпълнителя и
два за Възложителя.
ПРИЛОЖЕЩШ КЪМ НАСТОШЩШ ДОГОВОР:
Предложение за изп^нение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на Из
20 .
21.

Ц ен ови щ Щ |Ш № £ й ^ з з п ъ л н и т е л я .

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕ. j ЗАЛИЧЕН НАOCHOBA8WEЧЛ.2, АЛ.1 ОТ « п к и н и и
i ЗА К О Н авазащ итд н а ЛИЧНИТЕ д а н н и f
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВА8ИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
Ф
У П Р А В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННк
ЗАМ.-РЕКТОР
/проф. д-р Сг
/.Георги Ф).
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕJI:
/Анета Великова/
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Приложение 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на участник в обществена поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на
специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и
материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” при ред за възлагане
събиране на оферти с обява.
Подписаният/ата Георги Христов Филипов,
.

(трите имена)

данни по документ за самоличност: ллс.№ 640358279, издадена на 07.07.2010 г. от МВР Варна,
(ном.ер 'на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител на ГИФ ЕООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 103 152'847,

Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет: - Варна и
в електронната сграница на Агенция по обществени поръчки, при ред за възлагане
събиране на оферти с обява с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на
специализиран дизайн и доставка на информационно-образователни издания и
материали, свързани с учебния процес за нуждите на ИУ-Варна” и след като се
запознахме с условията за участие, приемаме да изпълним обществената поръчка,
съгласно изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото
предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация,
ние предлагаме:
1.
Да представим, специализиран дизайн с включена безплатна доставка на
информационно-образователни издания и материали, по заявки от Възложителя^
свързани с учебния процес на Икономически университет - Варна а в рамките на 12
/дванадесет/ месеца от сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка в
срок от 4 (четири) (не повече от 5 дни) работни дни от подаден заявка от Възложителя.
2.

Да разработим допълнителен специализиран дизайн с включена
безплатна доставка на информационно-образователни издания и материали за нуждите
на ИУ-Вариа по ценова листа и/или каталог с включени цени, при следните отстъпки:
10 (десет) % отстъпка от редовните цени.
3.
Ще доставяме безплатно /без транспортно оскъпяване/ информационнообразователни издания и материали на адрес: гр. Варна, бул. ”Княз Борис I” № 77,
Учебен корпус.1.

4.
Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме
съгласни да представим гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за
обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора.
5:
Предлагаме следните технически параметри за изданията и материалите
съгласно Техническата спецификация:
Издания и
материали

№

А

2

'':3

4

Дизайн и доставка
на текстилна лента
за бадж.

Изисквания
Размер: 20x520 мм, цвят: бял, печат: 2 надписа, ситопечат,
1 цвят
Персонифициращи елементи: 2 и 3.

Дизайн и доставка
на бадж

Формат 80/125 мм, прозрачен

Дизайн и доставка
на указателна карта
(схема) на сградата
на ИУ-В^арна п о
вече утвърден
модел.

Формат 330x480 мм (78x105 мм в сгънат вид), хартия 115
гр., хром-гланц, цветност 4+4, корица щанцирана 250 гр.,
хром-гланц, специаиио сгъване

Дизайн и доставка
на. плакат за
празника на ИУВарна (14.05.2017
г‘)

Формат:А1 (594x841 мм), цветност: 4+0, хартия: хром
гланц 130 г.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.
Формат:А1 (594x841 мм), цветност: 4+0, хартия: хром
гланц 130 \\

5

Дизайн и доставка
на плакат за
откриване на
учебната 2017/2018
година.

6

Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници, хартия:
Дизайн и доставка
на информационно- тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4, UV мат лак,
скрепване: 2 телбода, 60% снимков материал, 40% текст.
образователно
издание за прием
Персонификация по задание на Възложителя след
ОКС „бакалавър“
^склю^ваяе на договора с участника определен за
български език.
^\^впълн^тел.

Персонификация, по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.

i\!

7

8

9

Дизайн и доставка
на информационнообразователно
издание на
английски за прием
в ОКС „бакалавър“и
GKC „магистър“.
Дизайн и доставка
на информационнообразователно
издание на руски
език за прием в ОКС
„бакалавър“и ОКС
„магистър“
Дизайн и доставка
на химикал за
масова употреба.

Дизайн и доставка
на информационнообразователио
10
. издашхе за прием в
ОКС „магистър“ на
български език.

11

Дизайн и доставка
на работен
календар.

Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници, хартия:
тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4, UV мат лак,
скрепване: 2 телбода, 60% снимков материал, 40% текст.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.
Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници, хартия:
тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4, UV мат лак,
скрепване: 2 телбода, 60% снимков материал, 40% текст.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.
Различно цветове, два надписа 1 цвят-тампон печат
Персонифициращи елементи: 2 и 3,
Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници, хартия:
тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4, UV мат лак,
скрепване: 2 телбода, 65% снимков материал, 35% текст.
Персонификация ' по задание на Възлож:ителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.
Размер: 316/695 мм, трисекционен, офсет 70 г, 3 цвята с
перфорация и бандероли, основа - опаковъчен картон 320
г, щанцована; пълноцветен печат по индивидуален проект
на главата (316/214 мм).
Персонифициращи елементи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Дизайн и доставка
на работен тефтер
12
по индивидуален
проект.

Формат: 144/208 мм, скрепване чрез метална спирала,
тяло —120 листа, вкл 4 листа с календар и планер и 1 лист
с тел. указател на университета, офсет 70 г/кв.м, цветност
2+2, двустранен пълноцветен печат по индивидуален
проект на кориците - фолирана мукава 1.5 мм, цветност
4^4^ламш^йрани с мат ламинат, селективен лак.
Перронифищращи елементи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
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Дизайн и доставка
на хартиена чанта.

Формат: 248/380/90 мм, 120 г/кв.м, пълноцветен печат,
подсилени дръжки и дъно, дръжки от полиестерен шнур.
Персонифициращи елементи: 1,2, 3, 4, 5 и 8.

Дизайн и доставка
14 на индивидуална
папка.

Дизайн и доставка
15 на разделител за
книга/календарче.

А4, 308/436 мм, дхк 350 гр., щанцован джоб за листи,
ситопечат.
Персонифициращи елементи: 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.
Размер: 180/45 мм, заоблени краища.
Персонифициращи елементи: 1, 2, 6, 7 и 8.
Включително и календар за 2018 година.

6.
Ще използване персонифициращите елементи по приложени към
документацията по поръчката, както следва:
Персонифициращи елементи от 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 до 8, ще бъдат използвани в
съответствие с изискванията на Възложителя.
7.
Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,
посочени в документацията за участие в поръчката.
8.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в
пълно съответствие с предоставената от нас оферта.

Приложение 11

ЦЕНОВИ ПАММ]ЕТРЙ

Подписаният/ата Георги Христов Филипов,
(трите имена)
данни по документ за самоличност: л.к.№ 640358279, издадена на 07.07.2010 г. от МВР Варна,
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на управител на ГИФ ЕООД
( длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ: 103 152 847,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,
С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от
Вас обществена^; поръчка с предмет: "Избор на изпълнител за изработка на специализиран
дизайн и доставка на информационно-образователни издания и материали, свързани с учебния
процес за нуждите на ИУ-Варна'V при ред за възлагане събиране на оферти с обява, както
следва:
№ Изданш и материали
Ценови параметри
Единична
Обща

1. ■
Дизайн и доставка на текстилна лента за бадж.
2.

Дизайн и доставка на бадж

3.

Дизайн и доставка на указателна карта (схема) на сградата на
ИУ-Варна по вече утвърден модел.
4. Дизайн и доставка на плакат за празника на ИУ-Варна
(14.05.2017 г.)
5. Дизайн; и доставка на плакат за откриване на учебната
2017/2,018 година.
6. Дизайн; и доставка на информационно-образователно издание
за прием в ОКС „бакалавър“ на български език.
7. Дизайн и доставка на информационно-образователно издание
на английски за прием в ОКС „бакалавър“и ОКС „магистър“.
8. Дизайн и доставка на информационно-образователно издание
на руски език за прием в ОКС „бакалавър“и ОКС „магистър“.

без включен без включен
ДДС
ДДС
0,96

96,00

0,15

15,00

0,25

500,00

13,50

67,50

13,50

67,50

0,49

1960,00

0,55

1100,00

0,74

740,00

9.

Дизайн и доставка на химикал за масова употреба.

0,49

2450,00

10.

Дизайн и доставка на информац ионно-образот^телно издание
за прием в ОКС „магистър“ н/ б [ългарсщезрк.\|

1,10

550,00

11.

12. Дизайн и доставка на работен тефтер по индивидуален
проект.
13.
14.
J5.

1,80

1980,00

. 2,92

3796,00

Дизайн и доставка на работен календар.

Дизайн и доставка на хартиена чанта.
Дизайн и доставка на индивидуална папка.
Дизайн и доставка на разделител за книга/календарче.

1,12 -

1120,00

0,65

325,00

0,05

200,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /ЦИФРОМ/

14 967,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ.ПАРАМЕТРИ /СЛОВОМ/

Дата
Име и фамилия
Подпис на лидето (и печат)

Четиринадесет хиляди
деветстотин шейсет и/«дем лева

09.03.2017 г.
Георги Филипов
■
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*Предложението за всеки артикул трябва да бъде по-голямо от нула и да е реално число. Ако предло ж еi r по ател е различен
ок предходното изискване,'го 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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