ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНЛ
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
към
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА С
РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ИЗХ. № РД-21-233/02.03.201.7п 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”
/КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/:
7993 3000/.

КРАЕН

СРОК

за предаване на офертите от участниците е
16:30 часа на 10 март 2017г. - през работните дни на адрес:
Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат
(кабинет 209), бул. “Княз Борис Р № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес:
http://www.ue-varna.bg/article.aspx7icN20323
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
София, ул. ’’Леге” 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адоес: htto://www 3 0 D.bg

1000

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Нош:р на обявата: РД-21-233/02.03.2017г.

Възл жител: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Поде шнне (когато е приложимо): неприложимо
Парт ида в регистъра на обществените поръчки: 00001
Адре с: гр.Варна, п.к. 9002, бул,“Княз Борис I“ №77
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Владимир Новаков
Теле |>он: 0882 164 755
Е-ша И: konkursi@ue-vama.bg
Дост ьпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да X Не
Допг лнителна информация може да бъде получена от:
ХГо )епосоченото/ите място/места за контакт
ПДр уг адрес: (моля, посочете друг адрес)
При<:мане на документи и оферти по електронен път: [] Да X Не
Обе> :г на поръчката:
П Ст юителство
D До ставки
ХУс луги
Прс' мет на поръчката: Избор на изпълнител за изработка на специализиран дизайн и доставка
на и] !формационно-образователни издания и материали, свързани с учебния процес за нуждите
на И У-Варна.
Kpai ’ко:описание: Услуга по реализиране на специализиран дизайн, изготвяне с безплатна
дост дака на информационно-образователни издания и материали, по заявки от Възложителя,
свър *ани с учебния процес на Икономически университет - Варна по цени, съгласно ценовите
пара летри от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спец[1фикация и актуална ценова листа и/или каталог с включени цени на участника определен за
Изт>лнител.
Мяс1го на извършване: Икономически университет-Варна гр.Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77,
Уче(>ен корпус - 1.
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): до 50 000.00лв.
Обос обени позиции (когато е приложимо)г [] Да X Не
Homiгр на обособената позиция: [ ]
1

Наим енование: [.......]
Проп юзна стойност (влв., без ДДС): [ ]
Забел ?жка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Усло) зия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.
Изио свания за личното състояние: За участниците не следва да са налице обстоятелствата по
чл.54. ал.], т.1-5 и т.7 от ЗОП, удостоверено с декларации по образец.
Прав оспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо
Икон омическо и финансово състояние: неприложимо
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Техн] <чески и професионални способности: неприложимо
Инф ормация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо
[] По съчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увре) сдания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
уврез сдания или на хора в неравностойно положение

П Из гьлнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защи гени работни места
Кри] ерий за възлагане:
[] Оп гимално съотношение качество/цена въз основа на:
X Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
П На й-ниска цена
Пок; патели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име Цялостна визия и предложение за разполагане на изискваните персонифициращи елементи
върх у представените цветни разпечатки, представящи дизайнерските решения на участника по
инте жора на информационно-образователни издания и материали, посочени в Техническата
Тежест: 30%
спец *фикацията по позиции 1,9, 11, 12,13, 14 и 15.
Име : Ценови параметри.
Cpoi с за получаване на офертите:
Дата (дд/мм/гггг) 10.03.2017

Тежест: 70%

Час: (чч :мм) 16,30

Cpoi с на валидност на офертите:
Час: (чч:мм) 16,30
Дата (дд/мм/гггг) 08.06.2017
Дат: и час на отваряне на офертите:
Час: (чч:мм) 09,00
Дата (дд/мм/гггг) 13.03.2017
Мяс го на отваряне на офертите: Конферентна зала 205, Учебен блок - 1 на Икономически
уНИЕ ерситет - Варна, бул."Княз Борис Г №77, гр.Варна.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: Q Да X Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо):
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се
осъществи на профила на купувача на адрес:
http://www.ue-varna.bg/article.aspx7id-20323

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 02.03,2017

Възложител
Трите имена: проф. д-р Стоян Андреев Стоянов /Упълн
.7, алЛ от ЗОП на
основание заповед № р д 14-1757/28.05.2015 г. и запове х
.2016гУ.
(Подпис и печат)
^ ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2, А/Ц ОТ
Длъжност: Зам.-ректор "Финанси и материална база'/ ■Si.ЗАКОНА за защита на личните данни
,

ф
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Па^ЩфОЕШЩИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg, aoD@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bg
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
□Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 7 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 02/03/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-233 от дата 02/03/2017
Коментар на възложителя:

Информация за публикуване в профила на купувача на Икономически
университет - Варна на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20,
ал.З, т.2 от ЗОП 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".

РАЗДЕЛ X; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

000083619

Пощенски адрес:

б у л .Княз Борис I №77
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ВАРНА

BG331

9002

BG

Телефон;

Лице за контакт:

ВЛАДИМИР НОВАКОВ

0882 164755

Електронна поща:

Факс:

konkursi@ue-varna.bg

052 643365

.

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

•

http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):

h ttp://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=2 0323

РАЗДЕЛ I I _______________________________________________
Обект на поръчката
|~]Строителство_____________ ПДоставки________________ ЕЙУслуги
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката
50 0 0 0 . 0 0

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.
___________
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 5e764f08-ad01-4 lfb-831S-2422085Kci b

Осн. код

Доп. код (когато е приложимо)

79933000

_______________

Па^ВДЮГОШЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 10/03/2017 дд/мм/гггг

Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да П Не К 1

РАЗДЕЛ V_________ __________ __________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)

Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии
за възлагане оптимално съотношение качество/цена /основание чл.70 ал.2,
т.З от ЗОП/, при следните показатели:
1.„Цялостна визия и предложение за разполагане на изискваните
персонифициращи елементи върху представените цветни разпечатки,
представящи дизайнерските решения на участника по интериора на
информационно-образователни издания и материали, посочени в
Техническата спецификацията по позиции 1, 9, 11, 12, 13, 14 и 15" с
относителна тежест 30%;
2. „Ценови параметри" с относителна тежест 70%.
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора
по :„Финанси и материална база" на Икономически университет - Варна в
Конферентна зала 205 в Учебен блок - 1 на Икономически университет Варна, бул.”Княз Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 13 март 2017 г.
на заседание на което могат да присъстват представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация________________________________
Дата: 02/03/2017 дц/мм/гпт_____ _____________________ __________________•____

УНП; 5e764f08-ad01-4 lfb-8315-2422085flSclb
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ОПИСАНИЕ
на
обществена поръчка,
обявена от Икономически университет - Варна 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”
/код, съгласно Общия терминологичен речник /СРУ/ - 7993 3000 /.
1. Възложител: Икономически университет - Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: „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”.
3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал.1, т.З от ЗОП/: предоставяне на
услуги.
4. Код, съгласно Общия терминологичен речник /CPW: 7993 3000 „Спомагателни
услуги по специализиран дизайн“.
5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/:
събиране на оферти с обява.
6. Място на изпълнение: гр.Варна, бул. ’’Княз Борис Г № 77, Учебен корпус - 1.
7. Прогнозна стойност на поръчката: сума ненадвишаваща 50 000.00лв. /петдесет
хиляди лева/ без включен ДДС.
8. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците: в левове, без включен
ДДС.
9. Начин на плащане - в левове по банков път, след ефективна доставка в срок до 5
/пет/ работни дни от заявка от Възложителя, подписване на двустранен приемопредавателен протокол и представяне на фактура от Изпълнителя за:
9.1.
услуга по реализиране на специализиран дизайн, изготвяне и.при
безплатна доставка на информационно-образователни издания и материали,
по заявки от Възложителя, свързани с учебния процес на Икономически
университет - Варна по цени, съгласно ценовите параметри от
предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на участника определен за Изпълнител, при стойност,
ненадвишаваща 17 000.00 лв. /седемнадесет хиляди лева/, без включен
ДДС;
9.2.
възможност за допълнително възлагане за разработване на
специализиран дизайн и при безплатна доставка на информационнообразователни издания и материали за нуждите на ИУ-Варна по актуална
ценова листа и/или каталог с включени цени на участника определен за
Изпълнител за сума ненадвишаваща 33 000.00 лв. /тридесет и три хиляди
лева/, без включен ДДС, при отстъпка, посочена в предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на
изпълнителя.
10. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис Г № 77, гр.Варна, п.к.
9002, като:
10.1.
участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на
указаното място и в посочения срок.
з
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И.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

10.2.
разходите за подаване на офертата са за сметка на участника.
10.3.
възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на
офертата на адреса и в срока, определен за това.
10.4.
при приемане на офертата върху опаковката й се отбелязват
поредният номер, датата и часът на получаването, като данните, изискуеми
по реда на чл.48, ал.1 от ППЗОП се записват във входящ регистър, за което
на приносителя се издава документ.
10.5.
възложителят не приема за участие в процедурата и връща
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок или са в незапечатана опаковка или са в опаковка с нарушена
цялост.
Срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 10.03.2017г.
Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
Срок на договора ~ 12 /дванадесет/ месеца от датата на сключването или до
изчерпване на сумата по него.
Обособени позиции - неприложимо.
Запазена поръчка - неприложимо.
Варианти - не се приемат.
Критерии за подбор на участниците:
17.1.
годност/правоспособност /основание чл.60 от ЗОП/ - не се изисква.
17.2.
икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/ не се изисква.
17.3.
техническа и професионална способност /основание чл.63 от ЗОП/
- не се изисква.
Условия за участие:
18.1.
Участниците трябва да отговарят на изискванията за допустимост по
смисъла на чл.54, ал.1 т.1,2,3,4 и т.7, чл,101 ал.11 от Закона за
обществените поръчки и чл.З, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
18.2.
Участниците представят оферта в опаковка върху която се посочват
наименованието на участника /вкл. участниците в обединението/, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, наименование на
поръчката.
18.3.
Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се
представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при
който върху копието на документа представляващия участника е записал:
- „Вярно с оригинала”;
- името и фамилията на лицето което има право и заверява документа;
- датата, на която е извършил заверката.
Задължително следва да постави собственоръчен подпис със син цвят под
заверката и да постави свеж печат на участника.
18.4.
Когато изискуемият документ е издаден на чужд език, той се представя в
офертата, в превод и на български език, върху бланка на преводаческа
агенция, който носи подписа на преводача и печата на агенцията.
18.5.
Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените в
документацията образци.
18.6.
Ако офертата не е представена по представените образци, Възложителят
отстранява участника от процедура, поради несъответствие на офертата с
изискванията на документацията за участие. Ако офертата не е
представена по указания начин, Възложителят отстранява участника от

процедурата, поради несъответствието и с изискванията на
документацията за участие.
19. Участникът се отстранява, когато:
19.1.
е представил оферта, в която не е използвал приложените към настоящата
документация образци;
19.2.
не отговаря на обявените критерии за подбор.
20. Участниците представят следните документи:
20.1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата.
20.2.
Информационен лист, представляващ административни сведения за
участника - приложение 1. При участници обединения следва да се
приложи и заверено копие на договора за обединение, а когато в договора
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващият.
20.3.
Декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата
- приложение 2.
20.4.
Декларация №1 за лично състояние на участника за липса на пречки за
сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4 и т.5 от ЗОП/ приложение 3.
20.5.
Декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите участника
за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.1,2 и
т.7 от ЗОП/ - приложение 4.
20.6.
Декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 алЛ от ЗОП/
- приложение 5.
20.7.
Декларация за съгласие от подизпълнител - прилооюение 6.
20.8.
Декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101
ал.11 от ЗОП/ - приложение 7.
20.9.
Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим - приложение 8.
20.10.
Декларация за действителен собственик, която се представя при
подписване на договора само от участника, определен за Изпълнител приложение 9.
20.11.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - прилооюение 10.
20.12.
Ценови параметри, представени в запечетан, непрозрачен плик в рамките
на опаковката с офертата - приложение 11.
20ЛЗ.
Ценова листа (представена и/или само/ на електронен носител) и каталог
с включени цени на участника за 2017 г.
21. Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за
възлагане оптимално съотношение качество/цена /основание чл.70 ал.2, т.З от ЗОП/,
при следните показатели:
21.1.
„Цялостна визия и предложение за разполагане на изискваните
персонифициращи елементи върху представените цветни разпечатки,
представящи дизайнерските решения на участника по интериора на
информационно-образователни издания и материали, посочени в
Техническата спецификацията по позиции 1, 9, 11, 12, 13, 14 и 15“ с
относителна тежест 30%;
21.2.
„Ценови параметри“ с относителна тежест 70%.
Участниците следва да представят цветни разпечатки, представящи дизайнерските
решения по интериора на информационно-образователни издания и материали,
посочени в позиции 1, 9, 11, 12, 13, 14-и 15 от Техническата спецификацията и
оценявани по поръчката по показател „Цялостна визия и предложение за
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разполагане на изискваните персонифициращи елементи върху представените
цветни разпечатки, представящи дизайнерските решения на участника по
интериора на информационно-образователни издания и материали, посочени в
Техническата спецификацията по позиции 1 ,9 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 4 и 15“.
22. Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора по
„Финанси и материална база” на Икономически университет - Варна в Конферентна
зала 205 в Учебен корпус - 1 на Икономически университет - Варна, бул."Княз
Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 13 март 2017г. на заседание, на което могат да
присъстват легитимни представители на участниците.
23. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за
изпълнител /както и неговите подизпълнители и трети лица, ако има такива/,
представя/т документ/и, удостоверяващ/и липсата на обстоятелства по чл.54 от т.1,
т.2 и т.З от ЗОП /в част наличие на задължения към общината по седалище и към
Община Варна/.
24. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка е в
размер на 5.00% (пет процента) от стойността на договора, предоставена от
Изпълнителя при сключването му в една от следните форми:
- парична сума, преведена по сметка на ИУ - Варна IBAN:
BG30 BUIB 98В8 3329 2762 00, BIC: BUIBBGSF при ТБ „СИБанк” ЕАД - клон
Варна;
- банкова гаранция в полза на И У -В арна с валидност след 15.04.2018г.;
- застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията
обезпечаваща изпълнението на договора. Условията и сроковете за задържане или
освобождаване на гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора се извършват
съгласно приложения проект за договор.
25. Лице за контакт от страна на Възложителя - Владимир Новаков, тел. 0882 164 755.
26. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата
/електронната преписка/ може да се осъществи на профила на купувача на
Възложителя на адрес: http://www.ue-vama.bg/article.aspx7id~20323

/ ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
^ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТС ДАННИ
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава
двадесет и шеста от ЗОП 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-В арна“.

БЛОК 1. Академични събития
№
1
2

3

4

5

Издания и
материали
Дизайн и доставка
на текстилна лента
за бадж.
Дизайн и доставка
на бадж
Дизайн и доставка
на указателна карта
(схема) на сградата
на ИУ-Варна по
вече утвърден
модел.
Дизайн и доставка
на плакат за
празника на ИУВарна (14.05.2017
г.)
Дизайн и доставка
на плакат за
откриване на
учебната 2017/2018
година.

Изисквания

Брой

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

100

Формат 80/125 мм, прозрачен

100

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

2000

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.

5

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.

5

БЛОК 2. Кампания за прием в ИУ-Варна

6

Дизайн и доставка
на информационнообразователно
издание за прием в
ОКС „бакалавър“ на
български език.

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.

4000

1

7

8

9

Дизайн и доставка
на информационнообразователно
издание на
английски за прием
в ОКС „бакалавър“и
ОКС „магистър“.

Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници,
хартия: тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4,
скрепване: 2 телбода, 60% снимков материал, 40%
текст, UV мат лак.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.

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

Формат: 230/170 мм (сгъната), обем: 16 страници,
хартия: тяло: хром гланц 170 г, цветност: 4+4,
скрепване: 2 телбода, 60% снимков материал, 40%
текст, UV мат лак.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.
Различни 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,
скрепване: 2 телбода, 65% снимков материал, 35%
текст, UV мат лак.
Персонификация по задание на Възложителя след
сключване на договора с участника определен за
Изпълнител.

Дизайн и доставка
на информационнообразователно
10
издание за прием в
ОКС „магистър“ на
български език.

2000

1000

5 000

500

БЛОК 3. Новогодишна кампания на ИУ-Варна

1
I

Дизайн и доставка,
11 на работен
календар.

Размер: 316/695 мм, трисекционен, офсет 70 г, 3
цвята с перфорация и бандероли, основа опаковъчен картон 320 г, щанцована; пълно цветен
печат по индивидуален проект на главата (316/214
мм).
Персонифициращи елементи: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

1100

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,
ламинирани с мат ламинат, селективен лак.
Персонифициращи елементи: 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 и 8.

1300

2

Дизайн и доставка
13
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: 1,
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.

1000

500

4000

ПЕРСОНИФИЦИРАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

1.

Лого на Икономически университет - Варна.

2.

Текст „Икономически университет - Варна“.

3.

Текст „University of Economics - Varna“.

4.

Текст: „С академични традиции в бъдещето“.

5.

Текст „With academic traditions into the future“.

’

6.
Адрес на Икономически университет ~ Варна: Р.България, п.к.9002, гр.Варна, бул.
„Княз Борис I“ № 77.
7.
Телефон и имейл на Информационен център на Икономически университет Варна: моб. тел.: +359 884 639410; тел.: +359 52 800890; факс: +359 52 643365; e-mail:
infocenter@ue-vama.bg.
8.
Лого на Икономически университет - Варна:
https://drive.google.com/drive/folders/0B-Y4VVmc3voLTGEwV2ZnaTdNNlU?usp=sharing .
9.
Визуални снимкови елементи (в .jpg формат):
https://drive.google.com/drive/foIders/0B-Y4Wmc3yoLRl JVSOdFcGFWbVU?usp=sharing
Интернет адрес на Икономически университет - Варна:

ч а щ
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ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

»

ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР
за 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

№......................
Днес,.... ............. 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по
„ФМБ” на ИУ-Варна протокол в х .№ ..................................за резултатите от оценка на по
лучените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава дваде
сет 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.
......... със седалищ е......... .
и адрес на управление...................., иден
тификационен номер ........ ...... .
идентификационен номер по ДДС BG
..........................представлявано от ................. .......... , наричано по-нататък в Договора
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

I. 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 ............................ ..................... лв.
/............................. 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 хи
ляди лева/, без включен ДДС,
съгласно предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоя
щия договор.
1.3..Срокът за изпълнение о т ..................................................... започва да тече от датата
на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
И. 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.

Ш. НЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
3. Общата стойност на настоящия договор е ............................. .........лв. Iсловом! без
включен ДДС, съставена, както следва от:
3.1.Сумата от ценовите параметри на ИЗПЪЛИТЕЛЯ.
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3.2.Стойността предвидена за допълнително възлагане на база ценово предложение и
съгласно ценова листа или по 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 ИЗПЪЛИТЕЛЯ с отстъпки както следва:
......... (словом)%;
......... (словом)%;
......... (словом)% ;
......... (словом)%.
5. Плащанията за всяка доставка се извършват в левове по банков път след ефективна
доставка, подписване на приемо-предаватеяен протокол за съответната доставка и представяне
на фактура.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
6. Изпълнителят се задължава:
6.1.1.
Да изпъли услугата, предмет на настоящия договор, съгласно заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
'
6.1.2.
Да доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ информационнообразователни издания и материали в Икономически университет - Варна на адрес: бул.
„Княз Борис I“ № 77.
6.1.3.
Да предаде на Възложителя всички финални работни файлове на изработе
ните издания.
7. Възложителят се задължава:
7.1.1.
Да приема с двустранно подписани лриемо-предавателни документи доста
вените количества информационно-образователни издания и материали.
7.1.2.
Да заплаща сумите на доставените информационно-образователни изда
ния и материали на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно техническото и ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.1.3.
Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на услугата,
предмет на настоящия договор.
8. Възложителят има право:
8.1.1.
Да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора, от
носно качеството на услугата, предмет на настоящия договор.
8.1.2.
Да не приема услугата, предмет на настоящия договор в случай, че конста
тира отклонение от направена писменна заявка, за което прави писмено възражение до Из
пълнителя.
V. 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 забавена
та доставка.
10. Плащането на неустойка не лишава Възложителят от правото да търси обезще
тение за претърпените имуществени вреди над нейния размер.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
11. Настоящият договор се прекратява:
11.1. С изтичане на срока или разходване на сумата от

VI.
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11.2. По взаимно съгласие, изразено писмено;
11.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по ед
ностранно искане на изправната страна;
11.4. При наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При прекра-
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тяването не се дължи обезщетение за вреди.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
12. Настоящият договор не подлежи на изменение или допълнение.
13. Възникналите спорове се уреждат чрез преговори, а при непостигане на спора
зумение - пред компетентен съд.
14. Отговорни лица за изпълнението на договора:
За Изпълнител За Възложител Настоящия договор се състави в три еднообразни екземпляра - един за Изпълнителя и
два за Възложителя.
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОРА
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация на Изпълнителя.
Ценови параметри на Изпълнителя.
VII.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

3 АМ.-РЕКТОР „ФМБ“:
/проф. д-р Стоян Стоянов/

УПРАВИТЕЛ:
./

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:.............
/Анета Великова/
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