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ДОГОВОР
за изработка'-по спецификация, доставка и монтаж на мебели за нуждите
наИУ-Варна
| к а 0 5 - в<0^4< ■

Дн«с,.....Уй.-5?г?. 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора
по „ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-269/19.04.2017г. 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 3011 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. „НОВЕЛ“ ООД със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9027, бул.
“Сливница” №187, вхЛ, ет.1,-ал.З, идентификационен номер по БУЛСТАТ 103914596,
идентификационен номер по ДДС BG103914596, представлявано от Ганка Иванова
Славчева - Управител, от друга страна, наричано по-нататък "ИЗПЪЛНИТЕЛ",
се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема по заявки да:
1.1.
изработи, достави и монтира мебелно обзавеждане за конферентни
зали, Университетски културен център и Студентски съвет в Учебен корпус — 1 на
Икономически университет - Варна, съгласно предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация на стойност в размер на
37 754.00лв. /тридесет и седем хиляди седемстотин петдесет и четири лева/, без
включен ДДС;
1.2.
изработи, достави и монтира мебелно обзавеждане по заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на стойност в размер на до 12 246.00лв. /дванадесет хиляди двеста
четиридесет и шест 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 изработката, доставката и монтажа на мебелното обзавеждане по т. 1.1.
от настоящия договор е до 30 календарни дни от датата на заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.4. Срокът за изработката, доставката и монтажа на мебелното обзавеждане по
т.1.2, от настоящия договор е до 30 календарни дни от датата на потвърждаване на
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. л

н- СРОК НА ДОГОВОРА
2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца или до изчерпване на
сумата по т.З от настоящия договор.
ill. ЦЕНИ И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
3. Общата стойност на настоящия договор е до 50 000.00лв. Iпетдесет хиляди!
без включен ДДС, съставена, както следва от:
3.1.Сумата от ценовите параметри на ИЗПЪЛИТЕЛЯ.
3.2.Стойността предвидена за допълнително възлагане е в размер на до 12 246.00лв.
/дванадесет хиляди двеста четиридесет и шест лева/, без включен ДДС.
4. Всяко плащане по настоящия договор се извършва в левове по банков път след
ефективна доставка, подписване на ириемо-предавателен протокол за съответната доставка и
монтаж и представяне на фактура.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
5. Изпълнителят се задължава:
5.1.1. Да изпъли услугата, предмет' на настоящия договор, съгласно заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5.1.2. Да доставя безплатно /без транспортно оскъпяване/ мебелното
обзавеждане по всяка заявка.
6. Възложителят се задължава:
6.1.1.
Да приема с двустранно подписани приемо-предавателни документи
доставените и монтирани мебели.
6.1.2.
Да заплаща доставените и монтирани мебели, съгласно предложението за
изпълнение на поръчката и ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6.1.3.
Да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнението на услугата,
предмет на настоягция договор.
7. Възложителят има право:
7.1.1.
Да извършва проверки във всеки момент от изпълнението на договора,
относно качеството на услугата, предмет на настоящия договор.
7.1.2.
Да не приема мебели, предмет на настоящия договор в случай, че
констатира отклонение от направена писменна заявка, за което прави писмено възражение
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ОТГОВОРНОСТ
8. 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.
9. Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от правото да търси
обезщетение за претърпените имуществени вреди над нейния размер.
V.

ТАРАН1ЩЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА .
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща
изпълнението на договора за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от
стойността му или 2 500.00лв. /две хиляди и петстотин лева/.
11. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената
поръчка се представя при подписването му.
12. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената
поръчка се връща, в срок от 5 /нет/ работни дни след коректното му изпълнение.
13.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция,
VI.

обезпечаваща изпълнението на договора за; обществената поръчка за периода, през
който средстватазаконно са престояли у него.
14. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои ггфашщяха
обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.
15.Ако ШПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не извършва доставките, предмет на
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на
1% за всеки дензакъснение, но не повече от 20% общо от дената на забавения сервиз.
След достигане на максималния размер на неустойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да
прекрати договора.
16. 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. .
17.Плащането на неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение за
претърпени имуществени вреди над нейния размер, както и правото да задържи
плащането на съответна месечна такса.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
18. Настоящият договор се прекратява:
18.1. с изтичане на срока или разходване на сумата* от 50 000.00лв. /петдесет
хиляди лева/ без включен ДДС;
18.2. по взаимно съгласие, изразено писмено;
!8.з. привйновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
едностранно искане на изправната страна.
VII.

VIIL
ЗА К ^Ш
19. Настоящият договор не подлежи на изменение шш допълнение.
20. Възникналите спорове се уреждат- чрез преговори, а при непостигане на
споразумение ~пред компетентен съд.
1
21. Отговорни лица за изпълнението на договора:
• За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Ганка Славчева - Управвпт - gsm 0898 550 404
• За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Деян Баев
ръководител сектор
,,Инвестиционна политика и инвеститорски контрол”, gsm 0882 164 686.
Настоящия, договор се състави в три еднообразни екземпляра « един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за В^ЛОЖИТЕЛЯ. .
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата сиещ!фйкация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ценови парамет^: на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
,oi ' '
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Приложение 11

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният Николай Тошков Николов
I
(трите имена)
' данни по документ за самоличност л.к № 646132058, изд.на 23.11.2015г. от МВР - Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на HOBEJ1 ООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 103914596,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,
С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от
Вас обществена поръчка с предмет: " Изработка по спецификация, доставка и монтаж на мебели
за нуждите на Икономически университет - Варна”, при ред за възлагане събиране на оферти с
обява, както следва:
№ Издания и материали
Ценови параметри
Единична
Обща
без включен без включен
ДДС
ДДС

шшшшШ/ИВ

Мебели за Студентски съвет
1. Заседателна маса - 1бр.
2...

3.

Бюро №1 - 1бр.
Бюро №1 - 2бр.

709,00

709,00

106,10

106,10

100,60

201*20

4.

Помощно бюро-шкаф - Збр.

187,30

561,90

5.

Шкаф за документи №1 - 1бр.

132.0Q

132,00

6.

Шкаф за документи №2 - 4бр.

164,00

656,00

7.

Шкаф за документи №3 ~ 1бр.

134,50

134,50

Мебели за университетски културен център
8.

. 9.

644,00

"ишетура - 1бр.
Бюро ~ 2бр.

А

А А

100,60

шШШШ
. 644,00
201,20

10.

Помощно бюро-шкаф —2 бр.

11.

Шкаф за копирна машина - 1 бр.

12.

Шкаф за документи №1 - 2 бр.

13.

Шкаф за документи №2 - 2 бр.

14.

Шкаф за документи №3 - 2 бр.

15.

Ниска маса - 1бр.

16.

Поставка за компютър - 5 бр.

187,30

374,60

122,00

122,00

118,00

236,00

134,50

269,00

238,00

476,00

48,00

48,00

13,50

67,50

15865,00

15865,00

Заседателна маса за конферентна зала на ет.1
17.

Заседателна маса - 1бр.
Заседателна маса за конферентна зала 320

18.

Заседателна маса - 1бр.

*.

Л

•

•'v

•

16950,00

СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /ЦИФРОМ/
СБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ /СЛОВОМ/

,

16950,00

37 754,00
Тридесет и седем хиляди
седемстотин петдесет и ч

,

ш

Дата
Име и фамилия
Подпис на лицето (и печат)

M bU ^O A ^b

""Предложението за всеки артикул трябва да бъде по-голямо от нула и 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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Приложение 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на участник в обществена поръчка с предмет: "Изработка по спецификация, доставка и
монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - Варна”, при ред за
възлагане събиране на оферти с обява.
Подписаният Николай Тошков Николов
(трите имена)
данни по документ за самоличност л.к № 646132058, изд.на 23.11.2015г. от МВР - Варна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Управител на НОВЕЛ ООД
(длъжност)
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ 103914596,
Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет Варна и в електронната страница на Агенция по обществени поръчки, при ред за
възлагане събиране на оферти с обява с предмет: "Изработка по спецификация,
доставка и монтаж на мебели за нуждите на Икономически университет - 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:
I,

Да изработим, доставим и монтираме мебелно обзавеждане, както следва:
А.

Мебели за Студентски съвет в Учебен корпус 1, съгласно приложени

чертежи:
1. Заседателна маса: 5600 х 2200/Н750 - 1 бр.;
2. Бюро №1: 1700 х 800/Н750 - 1 бр.;
3. Бюро №>2: 1600 х 750/Н750 - 2 бр.;
4. Помощно бюро-шкаф: 1000 х 500/Н750 - 3 бр.;
5. Шкаф за документи №1:1000 х 400/И750 - 1 бр.;
6. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н1922 - 4 бр,;
7. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н900 - 1 бр.
Б. Мебели за университетски културен център в Учебен корпус 1, съгласно
приложени по обществената поръчка чертез
8. Гишетура: 2600 х 1 100/Н900 ~ Т

<I
9. Бюро: 1600 x 750/H750 - 2 бр.;
10. Помощно бюро-шкаф: ЮОО х 500/Н750-2 бр.;
11. Шкаф за копирна машина: 800 х 600/Н650 -1 бр.;
12. Шкаф за документи №1: 600 х 400/Н900 - 2 бр.;
13. Шкаф за документи №2: 900 х 400/Н900 - 2 бр.;
14. Шкаф за документи №3: 900 х 400/Н1922 - 2 бр.;
15. Ниска маса: 600 х 450/Н450 - 1 бр.;
16. Поставка за компютър: 300 х 550/Н 75-5 бр.,
което да се изработи от ламинирано ПДЧ с фладерно покритие -18 мм. и 25 мм. за
плотове и рафтове, панти и водачи с вградени демпфери, кантове ABS - 2 мм. за
видимите части и PVC 0,45 за скритите части, дръжки - линейни, гърбове - 3 мм. от
MDF с цвета на ламината и за витрини - закалено стъкло с дебелина 8 мм. Цвят на ПДЧ
по избор на възложителя.
В. Заседателни маси за конферентна зала на ет.1 и зала 320 в Учебен корпус I. съгласно приложени по обществената поръчка чертежи:
Изработват се от фурнирован MDF дъб, байцван в цвят по избор на възложителя с
двукратно лаково покритие, плот с масивни швартни по края; стъпките и кантовете на
краката са от масив. Кутията за окабеляване е с отваряем капак.
II.

Да изработваме, доставяме и монтираме мебелно обзавеждане през време на

действие на договора след заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, връщане от нас
на ценова оферта, която следва да се потвърди от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
III.

Предлаганите от нас мебели са:
> нови и неупотребявани

>

произведени от качествени, материали и съответстват на посочените в
документацията или еквивалентни стандарти, както и на Европейските стандарти
за качество. Мебелното обзавеждане е безопасно, удобно за

ползване,

функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн.
> Отделните елементи на мебелите, съставните им части и материалите, от които
са направени, са с високо качество и съответстват на действащите технически
норми, доказани със съответните сертификати за качество.
> метални елементи в конструкциите са с покритие за надеждна защита от
корозия, съответстват на действащите технически норми,доказани със

I

IV.

Ангажираме се да изработим, доставим и монтираме мебелно обзавеждане

при следните срокове:
За изделията включени в т.1 от настоящото предложение - до 30 календарни дни от
датата на подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
За изделията включени в т.П от настоящото предложение - до 30 календарни дни от
датата на потвърждаване на офертата ни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
%

V.

Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията,

посочени в документацията за участие в поръчката.
VI.
-

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в

пълно съответствие с предоставената от нас оферта.
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