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Д О Г О В О Р
за доставки на оградни елементи с включен монтаж.

№ P M ' l t t M  SOjOtfr'.

Днес, . №..... 2017г., в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по 
.,ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ РД-20-642/13.09.2017г. 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 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. „ИНФРА ЕКСПЕРТ” АД, със седалище и адрес на управление: гр.София, 

п.к.ЮОО, район Оборище, ул.“Велико Търново” №27, идентификационен номер по 
БУЛСТАТ 204342601, идентификационен номер по ДДС BG204342601, IB AN: BG47 
UNCR 7000 1521 9805 37, BIC: UNCRBGSF при ТБ „Уникредит булбанк“ АД, 
представлявано от инж.Стефан Иванов Радев -  Управител от друга страна, наричано по- 
нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
«.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави оградни елементи 

с включен монтаж за нуждите на Икономически университет -  Варна, съгласно ценови параметри 
и предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
неразделна част от настоящия договор.

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.0бщата цена на настоящия договора е 69 999.83лв. /шестдесет и девет хиляди 

деветстотин деветдесет и девет лева и осемдесет и три стотинки/, без включен ДДС.
3.Доставката до адреса /гр.Варна, бул^Сливница” № 158-А, Учебен корпус -  3/ е за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.Плащането се извършва по банков път след ефективна доставка, извършен монтаж, 

включен в цената на доставката, подписване на двустранен приемо-предавателен протокол и 
издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III.CPOK НА ДОГОВОРА
5.Настоящия договор се сключва за срок от 15 /петнадесет/ календарни дни от датата
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на сключването му.

1У.ГАРАНЦИЯ ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА
6.При подписването на настоящия Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция обезпечаваща изпълнението на договора „Гаранция за 
изпълнение“ в размер, на 5 /пет на сто/ от Стойността на Договора без ДДС, а именно 
3499.99лв. /три хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и девет стотинки/.

7.Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в Документацията за обществената поръчка, 
както следва:

Банка:ТБ „СИБанк” ЕАД -  клон Варна
BIC:BUIBBGSF
IBAN:BG30 BUIB 9888 3329 2762 00.

8. Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, съдържаща задължение на 
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора и е със 
валидност след 30.11.2017г.

3. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 
във формата на банкова гаранция, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

9. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!' 
предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 
полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 
лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30 
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.

3. разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 5 {пет) 
работни дни след прекратяването на Договора - приключване на изпълнението на Договора 
и окончателно приемане на Доставките - в пълен размер, ако липсват основания за 
задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

11. Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на И31ГЬЛНИТЕЛЯ, посочена в документацията по обществената поръчка;
2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на
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[застрахователната нолица/застрахователния сертификат] на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.

12. Гаранцията не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение 
на Договора е възникнал снор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите па лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.

14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в следните
случаи:

1. при пълно или частично неизпълнение, в т.ч. когато Доставките не отговарят на 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали Договора на това 
основание;

2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелност.

15. Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в 
по-голям размер.

16. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 5 {пет) работни 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл.10 от Договора.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
17. Изброяването на конкретни нрава и задължения на Страните в този раздел от 

настоящия договор е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора 
или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи нрава и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията на настоящия 

Договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по настоящия Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнението му;

19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



1. да осъществи доставката и монтажа, съгласно задълженията си по настоящия 
Договор и Приложенията към него;

2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 
хода на изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да пази поверителна Конфиденциалната информация.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи доставката с включения монтаж в уговорения срок, 

количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да 

иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без с 
това да пречи на изпълнението;

3. да не приеме некачествена доставка.
21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на доставката с включен монтаж, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на настоящия Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в настоящия Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на доставката, предмет на настоящия Договор, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация;
5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, 

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на този Договор, 
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

6. да освободи представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Гаранция за изпълнение, съгласно 
клаузите на чл. 10 от настоящия Договор.

VI.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
22.Настоящият договор се прекратява:
1 .По взаимно съгласие, изразено писмено.
2.При неизпълнение на задълженията на една от страните с едностранно писмено 

искане на изправната страна.
3.С изтичане на срока.
4.При забава на доставката и монтажа с повече от 10 дни.

УН.САНКЦИИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
23.В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената, съгласно 

настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер 0,15% 
върху размера на неплатената сума, за всеки ден на забава.

24.В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави и монтира оградните елементи в срока
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по чл.5. от настоящия договор, дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 0,15% за 
всеки ден на забава. •'.

25.При забава на доставката и монтажа с повече от 10 дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ освен 
неустойката по предходния член може да развали настоящия договор.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
26.Промени и допълнения към настоящия договор могат да се правят само по 

взаимно писмено съгласие между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
27.Всеки спор, противоречие или претенция произтичащи от или свързани с 

настоящия договор, както и с неговото изпълнение, прекратяване или недействителност, 
който не може да бъде уреден по взаимно споразумение, ще бъде решен по окончателен 
начин от арбитраж, освен ако не следва друго от изрична разпоредба на настоящия договор.

28.3а неуредените с настоящия договор хипотези се прилага действащото търговско 
и гражданско законодателство.

29.0тговорни лица за изпълнението на настоящия договор:
1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77
Тел.: 088 216 4686
Факс: 052 643 365
e-mail: dbaev@ue-varna.bg
Отговорно лице за изпълнение: Деян Баев
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9000, бул.“Сливница“ №166А, офис 45
Тел.: 052 391 491
Факс: 052 604 369
e-mail: office@inJfraexpert.bg
Отговорно лице за изпълнение: инж.Стефан Радев

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 догс&ор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра -  два за 
^Т&ЗЛОЖИТЕЛЯ и  един за ИЗПЪЛНИТЗДр— ^

з а  в ъ з л о ж ^ т а ^ й ^ Ч ^ х _______________ з а и з п ъ л ш ^ д ^ т а й ___________
ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ

...............ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТАНА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Зам.-Ректор\}(?^?^>./^-/|/(1̂ нрфЦтоянов! Управител Радев/

ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ 
...............ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

у \
Гл. Счетоводител lAn&fria Великова/

mailto:dbaev@ue-varna.bg
mailto:office@inJfraexpert.bg


Приложение 11

ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаният/ата инж. Стефан Иванов Радев
(трите имена)

данни по документ за самоличност №643820385, нзд. на 02.02.2012г. от МВР гр. Барна
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на Изпълнителен директор на „Инфра Експерт“ АД

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТА Г 204342601,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,

С настоящото предложение Ви представяме нашите ценови параметри по обявената от 
Вас обществена поръчка с предмет: "Доставка на оградни елементи с включен монтаж”, при ред за 
възлагане събиране на оферти с обява, както следва:

№ Наименование Мярка Количество Цена

Единична Обща

без включен 
ДДС

без включен 
ДДС

1

Доставка с включен монтаж 
на нови оградни пана с 
височина 4м, горещо 
поцинковани с полиестерно 
PVC покритие по 
югоизточна граница на ПИ 
с ид. 10135.3513.1932 м.л. 110,00 320,16 35 217,60
Доставка с включен 
монтаж на метална ограда 
по югозападна граница на 
ПИ с ид. 10135.3513Л 932 
към бул. "Сливница”

2

Доставка с включен монтаж 
на портал с размери 
3510x2200 мм съгласно 
приложена визуализация бр. 1,00 3 662,33 3 662,33

3

Доставка с включен монтаж 
на врага с размери 
1738x2070 мм съгласно 
приложена визуализация 'Р- 1,00 2 089, 05 2 089.05

4

Доставка с включен монтаж 
на малко пано с размери 
250x1330 мм съгласно 
приложена визуализация (\ 3,00 778,83 2 336,49

5 Доставка с включен монтаж 
на голямо пано с размери А бр.

1 1
21,00 1271,16 / 26 694,36



I

2960x1330 мм съгласно 
приложена визуализация
ОБЩО ЦИФРОМ 69 999,83

ОБЩО СЛОВОМ Шестдесет и 
девет хиляди 
деветстотин 
деветдесет и 
девет лева и 
осемдесет и 

три стотинки

Дата 05.09.2017г. / ? /  /
Име и фамилия инж. Стефан Радев  ̂ ^
Подпис на лицето (и печат) hSy

\
*\

Vs.

^Предложението за всеки артикул трябва да бъде по-голямо от пула 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

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на участник в обществена поръчка с предмет: "Доставка на оградни елементи с включен 
монтаж”, при ред за възлагане събиране на оферти с обява.

Подписаният/ата ннж. Стефан Иванов Радев
(трите имена)

данни по документ за самоличност №643820385, изд. на 02.02.2012г. от МВР гр. Bapi
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на Изпълнителен директор на „Инфра Експерт“ АД

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТ-А-Т 204342601,

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: "Доставка на оградни елементи с 
включен монтаж” 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 доставим оградните елементи, съгласно техническата спецификация и 
съответните визуализации в срок от 15/петнадесет/ календарни дни от сключване на 
договора за изпълнение на обществената поръчка.

2. Оградата е от горещо поцинковани пана с полиестерно покритие покритие и 
се монтира върху съществуващ стоманобетонен борд и отговаря на следните изисквания:

размер на паната - височина 2030 мм,
дължина 2500 мм с отвор 55 мм/200 мм;
диаметър на теловете -  вертикални -5 мм, хоризонтални - 6 мм;
колове с височина 4100 мм от кух метален профил с размери - 80/80/3 мм;
анкерна основа - 200/200/8 мм.

3. Металната ограда по югозападната граница на ПИ с ид. 10135.3513.1932 
(към бул. "Сливница") е изпълнена от метални пана, монтирани върху 
съществуваща бетонова стена и между бетонови колони. За направата на металните 
пана да се използват прахово боядисани - кух метален профил, шини и декоративни 
елементи, съгласно приложената визуализация.

4. Вратите са окомплектовани с брави.
5. Монтажът на оградните елементи е включен в цената на доставката 

франко адреса на Възложителя - гр.Варна, бул.”Сливница' № 158-А, Учебен корпус
- 3 . * Г\



6. Ако бъдем избрани за Изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за 
обществената поръчка в размер на 5% (пет процента) от стойността му.

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.
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