ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВЛРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
9002 Варна • бул. ’’Княз Борис /” 77 •Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-varna.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ
към
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ- ВАРНА С
РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ i- СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА
ИЗХ. № РД-21-1238/31.08.2017г. С ПРЕДМЕТ:
"ДОСТАВКА НА ОГРАДНЙ ЕЛЕМЕНТИ С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ”
/КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/:
3492 8220/.

К Р А Е Н

С Р О К

за предаване на офертите от участниците е
16:30 часа на 07 септември 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,b g/article, aspx? id-20872

ВАРНА 2017Г.
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: РД-21-1238/31.08.2017г

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-varna.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:
[] Строителство
X Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: Доставка на оградни елементи с включен монтаж.
Кратко описание: Доставка на оградни елементи с включен монтаж, съгласно предложението за
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация на Изпълнителя.
Място на извършване: Икономически университет-Варна:
гр.Варна, бул.’’Сливница” № 158-А, Учебен корпус - 3.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): до 70 000.00лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да X Не________ __________________________
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [...... ]
Прогнозна стойност (влв., безДДС)х [ ]
___________________________ ______________
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които 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.
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: неприложимо
Технически и професионални способности:
Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на
■качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, с предметен обхват, в областта
строителството.
Участникът трябва да има разработена и внедрена интегрирана система за управление на околна
среда но стандарт ISO 14001:2004 (14001:2005) или еквивалент, с предметен обхват в областта на
строителството.
Участникът трябва да притежава сертификадия за внедрена система за безопасни условия на
труд в строителството по стандарт BS OHSAS 18001:2007 или еквивалент с предметен обхват в
областта на строителството.

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
________________________
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) 07.09.201 7 '

Час: (чч:мм) 16,30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 07.12.2017
_____ Час: (чч:мм) 16,30_____ /
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 08.09.2017
Час: (чч:мм) 09,00
2

Място на отваряне на офертите: Конферентна зала 205, Учебен блок - 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: []ДаХНе
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [......]

Друга информация (когато е приложимо):
Възложителят изисква създаването на юридическо лице, ако участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се
осъществи на профила на купувача на адрес:
http://www.ue~vama.bg/article.aspx7id~20872

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 3J.08.20J7

Възложител
Трите имена; проф. д-р Стоян Андреев Стоянов /Упълно
основание заповед № РД 14-1757/28.05.2015 г. и заповед
(Лодтюм печат)
Длъжност: Зам.-ректор 'Финанси и материална база

| З А л

и

Ч

чл.7, алЛ от ЗОП на
2016г.А
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.1 ОТ
|д зд ЗДЩИТА НАЛИЧНИТЕ ДАННИ
Е Н
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Ш]№тОЯШЦИЯ 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 , aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba

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: 14 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 31/08/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001
Поделение:
■
Изходящ номер: РД-21-1238 от дата 31/08/2017
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: "Доставка на
оградни елементи с включен монтаж".

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

Национален регистрационен номер:

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

000083619

Пощенски адрес:

бул.Княз Ворис I №7 7
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

ВАРНА

BG331

9002

BG

Лице за контакт:

Телефон:

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):

http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=20872

РА ЗДЕЛИ _______ _______________________________________________
Обект на поръчката
[~~[Строителство_____________^Доставки_______________ □Услуги_______

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката
70000.00
Доставка на оградни елементи с включен монтаж.

________________

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)______ _________________
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет
34928220______________________

РАЗДЕЛ III______________________________________________________
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/09/2017 дд/мм/гпт

УНП: e783092c-e487-4b2f-a07 ] -df0d66db5c05

Час: 16:30
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Па^ВДФОЮШЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

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

Да Q Не ЕЗ

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.7 0 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 блок - 1 на Икономически университет Варна, бул."Княз Борис. I" №77, гр.Варна от 09.00 ч. на 08 септември
2017 г. на заседание на което могат да присъстват представители на
участниците.
Възложителят изисква създаването на юридическо лице, ако участникът,
определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически
лица ♦____________________________________________________________________
Дата на изпращане на настоящата информация___________
Дата: 31/08/2017 дд/мм/гггг_________________ __________________________________

УНП: e783092c-e487-4b2f-a071-dfi>d66db5c05
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ОПИСАНИЕ
на
обществена поръчка,
обявена от Икономически университет - Варна с предмет:
"Доставка на оградни елементи с включен монтаж”
/код, съгласно Общия терминологичен речник /СРУ/ - 3492 8220/.
1. Възложител: Икономически университет - Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на оградни елемента с включен
монтаж”.
3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал.1, т.2 от ЗОП/: доставка на стоки,
осъществявани чрез покупка.
4. Код, съгласно Общия терминологичен речник /СРУ/: 3492 8220 „Оградни
елементи“.
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.”Сливница” № 158-А, Учебен корпус - 3.
7. Прогнозна стойност на поръчката: сума ненадвишаваща 70 000.00лв. /седемдесет
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 представяне на фактура след
изпълнение предмета на договора, подписване на Приемно-предавателен протокол
за извършения монтаж и издаване на фактура от изпълнителя.
10. Минимални изисквания за допустимост на участниците:
10.1.
да отговарят на изискванията 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;
10.2.
монтажът на оградните елементи франко мястото на изпълнение,
определено в т.6 от настоящото описание да е включен в цената на
доставката.
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.
11.1.
Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на
указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова
сметка.
11.2.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на
офертата на адреса и в срока, определен за това.
11.3.
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.
11.4.
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
з
01.01.01 FM

цялост.
12. Срок за подаване на оферти: 16:30 часа на 07.09.2017г. .
13. Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
14. Срок на договора - 15 /петнадесет/ календарни дни от датата на сключването му.
15. Обособени позиции - неприложимо,
16. Запазена поръчка - неприложимо.
17. Варианти - не се приемат.
18. Критерии за подбор на участниците:
18.1.
годност/правоспособност /основание чл.60 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.
18.2.
икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/ не се изисква.
^
18.3.
техническа и професионална способност /основание чл.63, ал.1, т.8
и т.9 от ЗОП/
- Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана
система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или
еквивалентен, с предметен обхват, в областта строителството.
- Участникът трябва да има 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 строителството.
- Участникът трябва да притежава 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
строителството.
Доказването на липса на основание за отстраняване /информацията за
годност и техническа и професионална способност/ се декларира в приложенията и в
ЕЕДОП - неразделни части от настоящата обществена поръчка. При сключване на
договора само избраният за изпълнител участник представя документи удостоверяващи
декларираната информация.
19. В случай, че Участникът е обединение, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението като цяло, а не от всяко от лицата, включени в него, като
задължително се представят и учредителния акт, споразумение и/или друг
документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението,
информация с правата и задълженията на участниците в обединението, дейностите,
които ще изпълнява всеки член на обединението и уговаряне на солидарна
отговорност между участниците в обединението.
20. Възложителят изисква създаването на юридическо лице, ако участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
21. Условия за участие:
21.1.
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.
21.2.
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”;
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- 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.
21.3.
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.
21.4.
Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с
представените в документацията образци.
21.5.
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 й с изискванията на документацията
за участие.
22. Участникът се отстранява, когато:
22.1.
е представил оферта, в която не е използвал приложените към
настоящата документация образци;
22.2.
не отговаря на обявените условия на Възложителя, включително
изискванията за лично състояние /чл.54, ал.1 т.1,2,3,4 и т.7 от ЗОП/ и
критериите за подбор;
22.3.
е свързано лице с друг участник в процедурата;
22.4.
е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
22.5.
по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън
плика с предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата
цена (или части от нея).
23. Участниците представят следните документи:
23.1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата.
23.2.
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.
23.3.
Декларация за съгласие с текста на договора и за валидността на
офертата - приложение 2.
23.4.
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.
23.5.
Декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите
участника за лйпса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал. 1
т.1,2 и т.7 от ЗОП/ - приложение 4.
23.6.
Декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1
от ЗОП/ - приложение 5.
23.1.
Декларация за съгласие от подизпълнител - прилооюение 6.
23.8.
Декларация за липса на свързаност с друг участник /основание
чл.101 ал.11 от ЗОП/ - приложение 7.
23.9.
Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим - приложение 8.
23.10.
Декларация за действителен собственик, която се представя при
подписване на договора само от участника, определен за Изпълнител приложение 9.
23.11.
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация - приложение 10.
23.12.
Ценови параметри, представени в запечетан, непрозрачен плик в
рамките на опаковката с офертата - приложение 11.
23.13.
Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/.
Документите от т.23.1. до т.23.13., включително отделния, непрозрачен и запечатан
плик с надпис „Предлагани ценови параметри” се представят в обща непрозрачна
опаковка, върху която се изписва:
Наименование на участника
Адрес за кореспонденция
Телефон
Факс
Електронен адрес
ОФЕРТА
за участие в процедура по обявена обществена поръчка с ред за възлагане публично
състезание с предмет:
„ДОСТАВКА НА ОГРАДНИ ЕЛЕМЕНТИ С ВКЛЮЧЕН МОНТАЖ“
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
24. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях по отношение на критериите.
25. Оценката на икономически най-изгодната оферта се извършва по критерии за
възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, тЛ от ЗОП/, като на първо място се
класира участникът, предложил най-ниска цена.
26. 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 08 септември 2017г. на заседание,
на което могат да присъстват легитимни представители на участниците.
27. 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/, както и актуални документи, / декларирани в ЕЕДОП,
удостоверяващи липсата на основания за отстраняване в съответствие с
поставените критерии за подбор.
28. 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: BUIBBGSF при ТБ „СИБанк” ЕАД - клон
Варна;
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- банкова гаранция в полза на ИУ - Варна с валидност след 30.11.2017г.;
- застраховка, която обезпечава изпълнението предмета на договора чрез покритие на
отговорността на Изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение на договора. Условията и сроковете за задържане или освобождаване
на гаранцията за изпълнение се извършват съгласно приложения проекто-договор.
29. Лице за контакт от страна на Възложителя - Владимир Новаков, gsm 0882
164 755.
30. Пълен достъп по електронен път до документацз
щедурата
[увача на
/електронната преписка/ може да се осъщ естви
Възложителя н а адрес: http://w w w .ue~vama.bg/article.;
P&— L-M im ----------- ------------------ -ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, АЛ.

ЗАМ.-РЕКТО

Б ” : ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ fl
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ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

по обществената поръчка с предмет „Доставка на оградни елементи с включен монтаж”

. №'РУ'1J;;,1

1

1

1
^v,‘.: ^; ^
V ^ "
Доставка с включен монтаж на нови оградни пана с височина 4 м, горещо
поцинковани с полиестерно PVC покритие по югоизточна граница на ПИ
сид. 10135.3513.1932

Мярка

К-во

мл.

110,00

бр.

1,00

бр.

1,00

бр.

3,00

бр.

21,00

Доставка с включен монтаж на метална ограда по югозападна
граница на ПИ с ид. 10135.3513.1932 към бул. "Сливница"

2
3
4
5

Доставка с включен монтаж на портал с размери 3510x2200 мм съгласно
приложена визуализация
Доставка с включен монтаж на врата с размери 1738x2070 мм съгласно
приложена визуализация
Доставка с включен монтаж на малко пано с размери 250x 1330 мм
съгласно приложена визуализация
Доставка с включен монтаж на голямо пано с размери 2960х 1330 мм
съгласно приложена визуализация

11113

й
Забележки:

Оградата от горещо поцинковани пана с полиестерно покритие се монтира върху
съществуващ стоманобетонен борд и трябва да 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.

2.

Металната ограда по югозападната граница на ПИ с ид. 10135.3513.1932 (към бул.
"Сливница") да бъде изпълнена от метални пана, монтирани върху съществуваща бетонова
стена и между бетонови колони. За направата на металните пана да се използватЛгпшхово
боядисани - кух метален профил, тини и декоративни елементи, съгласн0^ 0 Ш ^сш а/ца
визуализация. Вратите са окомплектовани с брави.

O'

^ /з а л и ч е н н а ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, а л л о т
ЗАМ.-РЕКТОР „Ф\ Т ЗАКОНА ЗА ЗАЦИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАНН

(проф.

Chtdlakeej

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2008
9002 Варна •бул. "Княз Борис I ” 77 • Телефон 052 643 360 • Телефакс 052 643 365 • www.ue-vama.bg

ПРОЕКТО-ДОГОВОР
за доставки на оградни елементи с включен монтаж.
№ .......................

Днес,.................. 2017г.} в гр. Варна, на основание утвърденият от Зам.-ректора по
„ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№ ................. ................за резултатите от оценка иа
получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.2 и глава
двадесет 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 седалище и адрес на управление: г р а д .......... .............
ул.” ........................................... ” № ....,
идентификационен номер
по БУЛСТАТ
......................... .
идентификационен
номер
по
ДДС
.... .................................,
IBA N :......................................... B IC :........................ при ТБ ................... - клон
........................ . представлявано от ............................ .............. ......... - управител от друга
страна, наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи настоящият договор за
следното:

Ш РЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.ВЪЗЛОЖИТЕ ЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави оградни елементи
с включен монтаж за нуждите на Икономически университет - Варна, съгласно ценови параме1ри
и предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация,
неразделна част от настоящия договор.
Н.ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ
2.0бщата цена на настоящия договора е ................................. лв. / .....................................
лева/, без включен ДДС.

1

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 и 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
на сключването му.
IV.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....... :..
( .......................................... ) лева.
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. П .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, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
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.
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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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 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
[застрахователната
полица/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 спор 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 на 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 права 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
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Страните.
О тпи права 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;
5. [да не възлаг а работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП /;
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 /пет/ дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 5 /пет/ дни от сключването на договор за подизпълиение или на
допълнително споразумение за замяна на посочйн в офертата подизпълнител
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11
ЗОП]
Обши 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;
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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 Г аранция за изпълнение, съгласно
клаузите на чл. 10 от настоящия Договор.
У1.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
22.Настоящият договор се прекратява:
a.По взаимно съгласие, изразено писмено.
b.При неизпълнение на задълженията на една от страните с едностранно писмено
искане на изправната страна.
c.С изтичане на срока.
сШри 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
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
Т ел.:.....................
Факс: 052 643 365
e-m ail:.................
Отговорно лице за изпълнение:............. .
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2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:............................
Т ел.:.....................
Ф акс:....................
e-m ail:..............
Отговорно лице за изпълнение: ..................
Приложения към настоящия договор:
1.Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие
техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднакви екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Зам.-Ректор !проф. д-р Стоян СтояновI

Управител /.

Гл. Счетоводител /Анета Великова!

