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ДОКУМЕНТАЦИЯ
към

* ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА С
РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ЙЗХ. № РД~21~894/25.05,2О17г. С ПРЕДМЕТ:
"СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ВЪТРЕШНО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 10135.3513.252.4 В УЧЕБЕН КОРПУС - 3
ПО РЕДА НА ЧЛ.151 ОТ ЗУТ"
/КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/ 4545 3100/“.

КРАЕН

СРОК

за предаване на офертите от участниците е
16:30 часа на 09 юни 2017г. - през работните дни на адрес:
Икономически университет - Варна - Учебен корпус -1, Ректорат
(кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес:
http://www.ue~vama.bg/article,aspx?id=20681
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес; http://www.aop.fag

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: РД-21-894/25.05.2017г.

tI

Възложител: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Поделение (когато е приложимо): неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00001
Адрес: гр.Варна, п.к. 9002, бул.“Княз Борис I“ №77
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Владимир Новаков
Телефон: 0882 164 755
E-mail: konkursi@ue-vama.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен; [] Да X Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да X Не
Обект на поръчката:
X Строителство
[] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с
идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ.
Кратко описание: Строителство с предмет': „Строителни работи по вътрешно възстановяване на
сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ /код,
съгласно Общия терминологичен речник /CPV/ ~ 4545 3100/”, съгласно техническата
спецификация по поръчката.
Място на извършване: Икономически университет-Варна, Учебен корпус - 3, бул.”Сливница”
№ 158-А, гр.Варна.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 200 000.00лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да X Не_________________________________
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [...... ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]__________________ _________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
1

Условия, на конто трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не следва да са налице обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП, удостоверено с декларация по образец.
t%

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът трябва да е вписан
по реда на чл.27, т.З от Закона за Камарата на строителите в Централния професионален
регистър на строителя, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
Икономическо и финансово състояние: През последните три приключили финансови години,
Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, в размер на не по-малко от 400 000 лв. (четиристотин хиляди лева). Съгласно §2, т. 67
от ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката" е сума, равна на частта от
нетните приходи от продажби, реализирана от дейност, попадаща в обхвата на обществената
поръчка. Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ще се приема оборота от
изпълнение на СМР/СРР - рехабшштация и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност на
участниците в проектирането и строителството“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или
еквивалентна, съгласно съответното законодателство на държавата, в която е установен с
покритие, съответстващо на обема и характера на настоящето възлагане, съобразно Наредбата за
условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховката
трябва да е’валидна минимум 180 дни след датата, определена като краен срок за подаване на
офертите.

I%

Технически и професионални способности: През предходните 5 (пет) години, считано от
датата на подаване на офертата, участикът трябва да е изпълнил поне 2 (две) строителни
дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка» Под
„строителна дейност с предмет, идентичен или сходен1*на този, обект на възлагане, следва да се
разбира: изпълнение на СМР/СРР - рехабшштация и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.
Участникът следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта
строителство на сгради.
Участникът трябва да имат разработена и внедрена интегрирана система за управление на
околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с предметен обхват в
областта на строителство на сгради.
Участниците трябва да притежават сертификация за внедрена система за безопасни условия на
труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с предметен обхват в
областта на строителство на сгради.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
_____ _ _____________ _________

4
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
X Най-ниска цена

*

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09,06,2017

Час: (чч:мм) 16,30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 09,09,2017

Час: (чч;мм) 16,30

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12,06,2017

ч

Час: (яч:мм) 09,00

Място на отваряне на офертите: Конферентна зала 205, Учебен корпус - 1 на Икономически
университет ~ Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна.
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: QДа 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.aspx?id=20681

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 25,05,2017

Възложител

j

/f

Трите имена: проф. д-р Стоян Андреев Стоянов / Упълномощен съгласно ч&тГршЛ от ЗОП на
основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015г. и заповед №РД 1 4 - 1 4 7 8 / 0 _________
(Подпис и печат)
ЗАЛИЧЕН НА ОСНЙВАВЙЕ ЧУ1.2, АЛД ОТ
Длъжност: Зам.-ректор "Финанси и материална база"
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ

П&рвшашшщя 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.ba, аор@аор.Ьа
интернет адрес:
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: п Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/05/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

________

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:________
Изходящ номер: РД-21-894 от дата 25/05/2017
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.1 от ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: "Строителни
работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор
10135.35,13.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ".

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

Национален регистрационен номер:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

000083619

Пощенски адрес:

бул.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:

konkursi0ue-varna.bg

052 643365

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

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

http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=20681

РАЗДЕЛИ ___________ ___________________________________ _____________
Обект на поръчката
ЕЯСтроителство ________

["^Доставки

____________ ПУслуги_______________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)____________ _____________
Предмет на поръчката
200000.00
,

Строителни работи по, вътрешно възстановяване на сграда' с идентификатор
10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_________ ___________ _______
Осн. код
Осн. предмет_______

Доп. код (когато е приложимо)

45453*00______

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 09/06/2017 дд/мм/гггг

УНП: {998feS9-2ff7-489-b3e0-2c8930b 1bcSb

Час: 16:30

1

П ардаьаиаЩ йЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА в ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП.Гверсия 6)

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 ЦЦ He Е9

РАЗДЕЛ V_____________________________________________________________ _
Друга информация (по преценка на възложителя)

Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии
за възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на
първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена.
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 копрус - 1 на Икономически университет Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 12 юни 2017«г.
на заседание на което могат да присъстват представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация________________ ________________
Дата: 25/05/2017 дц/мм/гнт_______________ ____ _______ _____________ _____________

УНП: ®98fe89-2fif74®-b3eO-2c8MOblbc5b

2

Техническа спецификация по обществена поръчка с предмет:
Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор
10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ
№

I
1
I!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
2
3
4
5
6

и
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Описание

ед. мярка

11!®Я1^йн
Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата,
OSB 22 мм (само труд)
Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка
(само труд)
Монтаж на PVC первази (само труд)
Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само
труд)
Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно
покритие на плътна част за санитарни възли
Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни
възли от hpl плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с
панти и брави за 8 броя кабини
Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без
отваряеми части
Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран
врачански варовик с подлепка и фаска
Доставка и монтаж на алуминиев парапет
Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса
смет

Демонтажни работи
Събаряне стени тухлена зидария 25см
Демонтаж фаянсова облицовка
Очукване на всички видове циментови замазки
Очукване мазилка по стени
Изваждане прозорци от зид вкл. каса
Премахване на постна боя
Зидария с газобетон на 25см
Зидария с газобетон на 12см
Запълване на радиаторни ниши с газобетон
Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон
Изравнителна армирана замазка
Вароциментова мазилка по стени
Обръщане на прозорци с XPS екструдиран полистирен вкл.
циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа
Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл.
оформяне ръбове
Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа

количест
во

мЗ

3,00
щ

•

m2

148,00

m2

362,00

м

242,00

м

21,00

m2

6,00

m2

40,00

m2

8,25

м

55,00

м

,

32,00

мЗ

35,00

мЗ

3,00
5,00
21,00
165,00
7,00
1 320,00

m2
m2
m2

бр.
m2

m2

1,80
21,00
28,00
73,00
58,00
298,00

м

356,00

м

462,00

m2

1 290,00

m3
m2
m2
m2
m2

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I
1
2
3
4
5
6
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Гипсова шпакловка по гипсокартон
Гипсова шпакловка по страници на отвори
Оформяне ръбове с алуминиеви профили
Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата,
OS В 22 мм (самолруд)
Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка
(само труд)
Монтаж на PVC первази (само труд)
Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само
труд)
Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости
(12,5 мм)
Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул
600/600 мм
Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм
Оформяне куфари с гипсокартон 12,5mm на конструкция
около Вик и ОВК щрангове
Боядисване с латекс трикратно вкл. грундиране по стени и
тавани
Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно
покритие на плътна част за санитарни възли
Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без
отваряеми части
Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран
врачански варовик с подлепка и фаска
Доставка и монтаж на алуминиев парапет
Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. та!кса
смет

Демонтажни работи
Събаряне стени тухлена зидария 25см
Демонтаж фаянсова облицовка
Очукване на всички видове циментови замазки
Очукване мазилка по стени
Изваждане прозорци от зид вкл. каса
Премахване на постна боя

м
м

746,00
412,00
682,00

m2

409,00

m2

429,00

м

264,00

м

12,00

m2

705,00

m2

102,00

м

80,00

m2

m2

.

m2

1 456,00

m2

6,00

m2

11,20

м

51,00

м

22,00

m3

35,00

m3

3,00
5,00
21,00
• 165,00
7,00
1 320,00

m2
m2
m2

бр.
i

Зидария с газобетон на 25см
Зидария с газобетон на 12см
Запълване на радиаторни ниши с газобетон
Шпакловка със стъклофибърна мрежа върху газобетон
Изравнителна армирана замазка
Вароциментова мазилка по стени
Обръщане на прозорци с XPS екструдиран полистирен вкл.
циментова шпакловка със стъклофибърна мрежа
Вароциментова мазилка по страници на отвори вкл. ;/
оформяне ръбове
Гипсова шпакловка по стени със стъклофибърна мрежа
Гипсова шпакловка по гипсокартон

m2

85,00

m2

1,69
21,00
28,00
73,00
58,00
298,00

м

356,00

м

462,00

m2

1 290,00
746,00

m3
m2
m2
m2
m2

m2

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

1

2
3
4

5
6

7

Гипсова шпакловка по страници на отвори
Оформяне ръбове с алуминиеви профили
Монтаж на дървена подова конструкция от иглолистен
материал (тип скара), изолация от каменна минерална вата,
OSB 22 мм (само труд)
Монтаж на ламинатна подова настилка 12 мм с подложка
(само труд)
Монтаж на PVC первази (само труд)
Монтаж на преходни лайсни при смяна на настилката (само
труд)
Изграждане на предстенна обшивка от влагоустойчиви
гипсокартонови плоскости 12,5 мм (двуслойно)
Изграждане на окачен таван от гипсокартонови плоскости
(12,5 мм)
Изграждане на окачен таван от минераловатни пана модул
600/600 мм
Изграждане на вертикален преход от гипсокартон 12,5 мм
Оформяне куфари с гипсокартон 12,5 на конструкция около
Вик и ОВК щрангове
Боядисване с латекс трикратно вкл. грундиране по стени и
тавани
Доставка и монтаж алуминиеви плътни врати с фладерно
покритие на плътна част за санитарни възли
Доставка и монтаж на преградни стени с врати в санитарни
възли от hpl плоскости с дебелина 12мм окмплектовани с
панти и брави за 8 броя кабини
Доставка и монтаж алум. дограма със стъклопакет без
отваряеми части
Доставка и монтаж подпрозоречни первази от селектиран
врачански варовик с подлепка и фаска
Доставка и монтаж на алуминиев парапет
Изнасяне и извозване на строителни отпадъци вкл. такса
смет

м
м

412,00
682,00

m2

409,00

m2

429,00

м

. 264,00

м

12,00

m2

29,00

m2

705,00

m2

98,00

м

80,00

m2

85,00

m2

1 456,00

m2

10,00

m2

«

40,00

m2

11,20

м

58,00

м

22,00

мЗ

35,00

lIM i

Доставка и монтаж Табло ГРТ по еднол. схема
.
Доставка и монтаж на мълниеприемник с изпреварващо
действие тип: GROMOSTAR 45 с време на изпреварване
AT=45ps или еквивалент
Доставка и монтаж на мачта с височина h=4M от поцинкована
стомана с включена конзола за монтаж
Доставка и монтаж на алуминиев екструдиран проводник
Доставка и монтаж на тръбна клема от поцинкована стомана
042,4 мм
Доставка и монтаж на мултиклема от поцинкована стомана за
връзка на проводник 08/08мм
Доставка и монтаж на държач от поцинкована стомана
(прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за
монтаж на проводник 08мм по капак на било

1,00

бр. _
бр.

1,00
бр.

1,00
50,00

м
бр.
бр.

‘

1,00
1,00

бр.
4,00

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Доставка и монтаж на държач от поцинкована стомана
(прахово боядисана) с клипс от неръждаема стомана за
монтаж на проводник 08мм по скатна керемида
Доставка и монтаж на държач от алуминий с двойна клема за
прихващане на проводник 08 към улук
Доставка и монтаж на държачи за фасада - алуминиеви
Доставка и монтаж на клема (ревизионна) от поцинкована
стомана за връзка 08~Ю/4Омм
Доставка и монтаж на ревизионен капак - поцинкован (кутия)
Доставка и монтаж на държачи за шина 40х4мм
Доставка и монтаж на горещопоцинкована шина 40х4мм
Доставка и монтаж на заземителни клеми
Доставка и монтаж на заземителни колове от неръждаема
стомана
Доставка и монтаж на лента за корозионна защита
Измерване на заземител

; 6р *
бр.

бР.

2,00

бР.
'

_ бр._
м
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

бр.

2
3

Доставка и монтаж на пожароизвестител, комплект с основа

бр.

4
5
6
7

Доставка и монтаж на сирена
Доставка и монтаж на ръчен пожароизвестител
Крепежни елементи
Провеждане на 72-часови проби
:

бр.

_ бр.
_ б_р.
бр.
бр.

Изискавания към пожаро-известителна система:
Пожароизвестителка централа, адресеруема - мин. 2
сигнални контура, адресируеми устройства в един сигнален
контур - мин. 128, пожароизвестителни зони мин. 250,
адресируеми устройства в една зона мин. 60, време за
реакция на сигнал от задействан пожароизвестител - до 10
сек., токозахранване - мрежово 220/230VAC, акумулаторно 2x12V DC
Акумулатор -1 2 V 18 Ah.
Пожароизвестител, комплектс основа- оптично-димен
адресируем
Сирена - адресируема
Ръчен пожароизвестител - адресируем
Алуминиевият парапет да бъде изпълнен от ръко:
колони с дебелина на материала не по-малко
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВЙЕЧЛ.2, АЛ,1 ОТ

ЗАМ.-РЕКТОР „Ф М Б ” :

2,00
15,00

бр.

Пожаро-известителна система
Доставка и монтаж на пожароизвестителна централа,
адресеруема
Доставка и монтаж на акумулатор

1

10,00

-аАК0НА ЗА ЗАЩИТА НАличните данни
(проф.

•

2,00
4,00
6,00
2,00
8,00
0,50
2,00

1,00
2,00
80,00
6,00
6,00
_
1 000,00
• 1,00

ОПИСАНИЕ
на
обществена поръчка,
обявена от Икономически университет - Варна с предмет:
"Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с
идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от
ЗУТ ”
/код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100/.
1. Възложител: Икономически университет - Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: "Строителни работи по вътрешно
възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по
реда на чл.151 от ЗУТ”.
3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал.1, т.1 от ЗОП/: строителство,
свързано с дейност по приложение №1 от ЗОП.
4. Код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/: 4545 3100 „Строителни работи
по възстановяване“.
5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.1 и глава двадесет и шеста от ЗОП/:
събиране на оферти с обява.
6. Място на изпълнение - Икономически университет-Варна, Учебен корпус - 3,
бул "Сливница” № 158-А, гр.Варна, сграда с идентификатор 10135.3513.252.4,
съгласно АПДС № 8892/13.07.2015г.
7. Прогнозна стойност на поръчката: 200 000.00лв. /двеста хиляди лева/ без включен
ДДС.
8. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците: в левове, без включен
ДДС.
9. Начин на плащане - плащането се извършва в левове, по банков път, по следната
схема:
9.1.
20% от стойността на договора - след сключване на договора и издаване на
фактура от изпълнителя;
9.2.
80% от стойността на договора - след изпълнение предмета на договора,
подписване на Констативен акг обр. 19 за извършените работи и издаване на
фактура от изпълнителя.
10. Работите по възстановяване на сградата се извършват по цени, включващи всички
разходи, посочени в ценовото предложение /ценовите параметри/ на Изпълнителя и
съгласно предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация.
11. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к.
9002.
ИЛ.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното
място и в посочения срок.
11.2.
Разходите за подаване на офертата са за сметка на участника.
11.3.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на
адреса и в срока, определен за това.
11.4.
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
з
01.01.01 FM

приносителя се издава документ.
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 09 юни 2017г.
Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
Срок за изпълнение предмета на договора за обществената поръчка -01.10.2017г.
Обособени позиции - неприложимо.
Запазена поръчка - неприложимо.
Варианти - нс се приемат.
Критерии за подбор на участниците:
- годност/правоспособност /основание чл.60, ал.1 от ЗОП/:
Участникът трябва да е вписан по реда на чл.27, т.З от Закона за Камарата
на строителите в Централния професионален регистър на строителя, а за
чуждестранни лица - в аналогичен регистър, съгласно законодателството
на държавата, в която е установен;
- икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/:
1,
През последните три приключили финансови години, Участникът трябва
да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, в размер на не по-малко от 400 000.00 лв. (четиристотин хиляди
лева). Съгласно §2, т. 67 от ДР на ЗОП „оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката” е сума, равна на''частта от нетните приходи от
продажби, реализирана от дейност, попадаща в обхвата на обществената
поръчка. Под обфот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката ще се
приема оборота от изпълнение на СМР/СРР - рехабилитация и/или
реконструкция и/или ремонт на сгради.
2.
Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална
отговорност на участниците в проектирането и строителството“ по смисъла
на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквивалентна, съгласно съответното
законодателство на държавата, в която е установен с покритие,
съответстващо на обема и характера на настоящето възлагане, съобразно
Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в
проектирането и строителството. Застраховката трябва да е валидна
минимум 180 дни след датата, определена като краен срок за подаване на
офертите.
техническа и професионална способност /основание чл.63, алЛ, т.10 от
ЗОП/:
1.
През предходните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на
офертата, участикът трябва де е изпълнил поне 2 (две) строителни
дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата
обществена поръчка. Под „строителна дейност с предмет, идентичен или
сходен “ на този, обект на възлагане, следва да се разбира: изпълнение на
СМР/СРР - рехабилитация и/или реконструкция и/или ремонт на сгради.
2.
Участникът следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или
еквивалентен* с предметен обхват, в областта строителство на сгради.
3.
Участникът трябва да имат разработена и внедрена интегрирана система за
управление на околна среда по стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или
еквивалент, с предметен обхват в областта на строителство на сгради.
4.
Участникът трябва да притежават сертификация за внедрена система за
U.5.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

*

•
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19.

20.

21.

22.

безопасни условия на труд в строителството но стандарт BS OHSAS
18001:2007 шш еквивалент с предметен обхват в областта на строителство
на сгради.
За доказване на съответствие с определените от Възложителя критерии за подбор,
участникът предоставя/декларира коректна информация в Единния европейски
документ за обществени поръчки в съответната част и раздел. При сключване на
договора само избраният за изпълнител участник представя документи
удостоверяващи декларираната информация.
Оглед на Учебен корпус - 3 на Икономически университет ~ Варна може да се извършва
всеки работен ден до 14.00 часа на 09.06.2017г. Лице за контакт за оглед от страна на
Възложителя - Деян Баев - gsm 0882 164 686,
Условия за участие:
20.1.
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.
20.2.
Когато за някой от посочените документи е определено, че може дк 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.
20.3.
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.
20.4.
Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с представените в
документацията образци.
20.5.
Ако офертата не е представена по представените образци и не е
представена по указания начин, Възложителят отстранява участника от
процедура, поради несъответствие на офертата с изискванията на
документацията за участие.
Участникът се отстранява, когато:
21.1.
е представил оферта, в която не е използвал приложените към настоящата
документация образци;
21.2.
не отговаря на обявените условия на Възложителя, а именно изискванията
за лично състояние/чл.54 от ЗОП/и критериите за подбор.
Участниците представят следните документи:
22.1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата.
22.2.
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.
22.3.
Декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на офертата приложение 2.
22.4.
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.
22.5.
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.
Декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ приложение 5.
22.7.
Декларация за съгласие от подизпълнител - приложение 6.
22.8.
Декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл. 101 ал.11
от ЗОП/ - приложение 7.
22.9.
Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим - приложение 8.
22.10. Декларация за действителен собственик, която се представя ^при
подписване на договора само от участника, определен за Изпълнител приложение 9.
22.11. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата
спецификация - приложение 10.
22.12.
Ценови параметри, представени зад ъ л ж и тел н о н а ел ек тр о н ен и н а
х ар т и е н н о си тел в запечатан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с
офертата - приложение 11.
22.13. Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ приложение 12.
Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за
възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се
класира участникът, предложил най-ниска цена.
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.иКняз
Борис I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 12 юни 2017г. на заседание, на което могат да
присъстват представители на участниците.
Участникът определен за изпълнител на поръчката е длъжен:
25.1.
да изпълни качествено възложената му поръчка в съответствие с правилата
за изпълнение и приемане на строителни и монтажни работи /ПИПСМР/ и
действащите строителни правила и норми.
25.2.
да изпълни възложената му поръчка с квалифицирана работна ръка,
качествени материали и техника.
25.3.
да осигури ежедневно техническо ръководство на обекта при изпълнението
на поръчката.
25.4.
да отстрани за своя сметка допуснатите по негова вина отклонения в
качеството на възложената му поръчка, съгласно ПИПСМР.
Строителството да се извърши съгласно Предложението за изпълнение на
поръчката в съответствие с техническата спецификация и Ценови параметри по
настоящата поръчка, представени от изпълнителя.
Изисквания за качество:
27.1.
Съгласно действащите стандарти по БДС, ПИПСМР, ISO.
27.2.
Гаранционен срок съгласно Наредба №2/31.07.2003г. към Закона за
устройство, на територията за въвеждане в експлоатация на строежите в
Р. България.
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/ и доказателства за декларираните обстоятелства, съглйсно
критериите за подбор по т.17 от настоящото описание.
22.6.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

01.01.01 FM

29. 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 9888 3329 2762 00, BIC: BUEBBGSF при ТБ „СИБанк” ЕАД - клон
Варна;
- банкова гаранция в ползанаИУ-Варна с валидност след 31.12.2017г.;
- 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.
30. Лице за контакт от страна на Възложителя - Владимир Новаков, тел. 0882 164 755.
31. 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.aspx?id=20681

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАВИЕ ЧЛ. 1, АЛ.1 ОТ
ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ! ДАННИ

ЗАМ.-РЕКТОР „ФМБЬ*

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за “Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор
10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ /код, съгласно Общия
терминологичен речник /CPV/ - 4545 3100/“
№............... ............................................
Днес,................. 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по
„ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ ................................за резултатите от оценка на полу
чените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.1 и глава двадесет и
шеста от ЗОП между:

(

1. ИКОНОМИЧЕСКА УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” 77, идентификационен номер по БУЛСТАТ
000083619 и 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 счетоводи
тел, наричан по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
2. “........”, със седалище и адрес на управление гр..................... . ул.......................... №....,
идентификационен номер по БУЛСТАТ .......................... ...... идентификационен номер по
ДДС ........... .............. , IBAN: BG.................. ................ . B IC ;........................... ‘ при ТБ
.............................
АД
клон
....... ............. ........ .
представлявано
от
.......................................... ............ в
качеството
му
на
.................. ................ ....... ........... ................... ...............
наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИ
ТЕЛЯТ друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:

I

I. ПРЕДМЕТ
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обекта на по
ръчката с предмет: „Строителни работи по вътрешно възстановяване на сграда с идентификатор 10135.3513.252.4 в Учебен корпус - 3 по реда на чл.151 от ЗУТ ”, съгласно предложе
нието за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и ценовите
параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неразделна част от настоящия договор.
Чл.2. При изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ще ползва/няма да ползва) по
дизпълнители, както следва:

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК
Чл.З. (1).Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
(2).Срокът......... за
изпълнение
на
настоящия
договор
е
до
.............................. ........... ............
/но не по-късно от 01 октомври 2017г./.
(3).За приключване на изпълнението на поръчката се счита въвеждането на обекта в
експлоатация с подписване на Констативен акт обр. 19.
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III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
Чл.4. За цялостно изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена в размер н а ......У................................... /лв., без включен ДДС.
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сумата по чл. 4 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по банков път,
както следва:
5.1.20% от стойността на договора - след сключване на договора и издаване на фактура
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.2.80 % от стойността на договора след приключване на изпълнението на поръчката,
подписване на Констативен акт за обр. 19 и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не извършва плащане при некачествено извършеци от ИЗ
ПЪЛНИТЕЛЯ видове работи, преди отстраняване на всички недостатъци, установени с двус
транен писмен констативен протокол. Отстраняването на недостатъците е за сметка на ИЗ
ПЪЛНИТЕЛЯ.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на задължения
та по настоящия договор да осъществява контрол относно качеството, количеството, етапите
на изпълнение, техническите параметри и други, без с това да възпрепятства работата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплати сумите по настоящия договор по реда,
определен в член 5.

\
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи при спазване на
всички нормативно установени изисквания, като поема отговорността за извършената от не
го дейност пред държавните, контролните и други органи и организации. Всички санкции в
тази връзка са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва качествени материали - българско
или чуждо производство, които отговарят на българските стандарти и са придружени със съ
ответните сертификати за качество.
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да състави изискващата се техническа документация
по Наредба №3/31.03.2003 г.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изнася и извозва от обекта периодично строител
ните отпадъци до депо за отпадъци за негова сметка.
ЧлЛЗ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безопасни условия на труд с оглед
опазване на живота, здравето и трудоспособността на работещите и да изпълнява нарежда
нията, издавани от Координатора по безопасност и здраве със задачите му по контрола за
ЗБУТ. За целта преди започване на изпълнение на видовете работи предмет на настоящия до
говор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да подпише с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ споразумение.
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда начален и всички видове инструктажи, съгласно
правилата по Техника за безопасност и охрана на труда /ТБОТ/, съгласно действащото зако
нодателство.
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва видовете работи предмет на поръч
ката, съгласно изискванията за противопожарна охрана на обектите и опазване на околната
среда.
Чл.16. Рискът от случайното погиване на суровини, материали, конструкции, техника и
други се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до въвеждане на обекта в експлоатация.
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Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи цялата отговорност за правилното, сигурно и безопасно из
пълнение на всички дейности - предмет на настоящия договор. Отговорността за евентуални зло
полуки на обекта е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обезопаси за своя сметка строителната площадка
и вътрешността на обекта, като постави и нагледни табели, знаци и др.
Чл.19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка нанесени щети по
околното пространство и помещения в които не е извършвал дейности предмет на настоящия
договор.
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл.20.(1).Гаранционният срок е не е по-малък от минималните гаранционни срокове
съгласно Наредба 2 от 31.07.2003г. изм. и доп. в ДВ бр. 49 от 2005г. за отделните видове
дейности и започва да тече от датата на издаване на Протокол обр. 16 за установяване на
годността за ползване на предмета на поръчката, както следва:
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за появилите се скрити не
достатъци и дефекти след откриването им и определя срок за отстраняването им.
(3). В рамките на гаранционния срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява
безплатно всички констатирани недостатъци и дефекти. За отстранените недостатъци и де
фекти се съставя двустранен констативен протокол.
(4). В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани недостатъците и дефектите в срока по
ал.З и ал.4, или откаже писмено да ги отстрани, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в
размер на 3% {три) процента от стойността на договора и действително направените разходи
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на недостатъците.

t

j

УП.ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл.21.ИЗПЪЛНИТЕЛЯ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранцията, обезпечаваща изпъл
нението на договора за обществената поръчка в размер на 5.00% (пет процента) от стойността
---- --------...лв. /......................................лева/.
на договораили
Чд.22.Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка се
представя при подписването му.
Чл.23.Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка под
лежи на връщане в срок от 5 /пет/ работни дни след коректното му изпълнение.
Чл.24.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата, представена като гаранция,
обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка за периода, през който сред
ствата законно са престояли у него.
Чл.25.В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои гаранцията
обезпечаваща изпълнението на договора за обществената поръчка като неустойка.
Чл.26.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не изпълнява предмета на настоящия дого
вор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка за забава в размер на 1% за всеки ден закъс
нение, но не повече от 20% общо от цената. След достигане на максималния размер на неус
тойката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, като усвои гаранцията обезпечаваща
изпълнението на договора за обхцествената поръчка като неустойка.
‘
Чл.27.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.
VHI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.28.Настоящият договор се прекратява:

Стр. 3 от 4

9%

- С изтичане на срока.
- С изпълнение на задълженията.
- При наличие на влязъл в сила акт, задължителен за страните. При прекратяването не
се дължи обезщетение за вреди.
- ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с ед
носедмично предизвестие, считано от датата на получаване. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
възстановява предоставения аванс от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.29.(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати предсрочно действието на договора, ако
след сключването му настъпят обстоятелства, в резултат на които не е в състояние да изпъл
ни задълженията си по него. Договорът се .прекратява със 7-дневно /седемдневно/ писмено
предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора преди изтичане на срока му с 7дневно предизвестие, отправено до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при неточно изпълнение на възложе
ните му работи, без да дължи неустойки и санкции на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При тази хипотеза
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пълния размер на вредите,
включително и на пропуснатите ползи, резултат от неточното изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕ
ЛЯ, както и реално претърпените вреди, пропуснати ползи от предсрочното прекратяване на
договора.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.30.3а неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото търговско
и гражданско законодателство.
Чл.31.0тговорни лица за изпълнението на договора:
• За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - ........... .-Управител, gsm ...................... ....................... ;
. ЗаВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. . . . . . . . . . . . ......... ....................
, gsm ............ ............
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 ВЪЗЛО
ЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Зам.-ректор !проф. д-р Стоян Стоянов!

Управител

Гл. Счетоводител tАнета ВеликоваI
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