
договор
за доставка на строителни материали

16.0120l9 г. в гр. Шумен, между:

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
ПРЕСЛАВСКИ", със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,
ул."Университетска" Jrlb 115. ЕИК 0009З4863, ИН по ДДС ВG 000934863,
представляван от ректора проф. д.и.н. Георги Велков Колев. чрез Николай Николов -
Пом.-ректор, упълномощен със заповед Jф РД-10-2598/17.12.20118 г. и Анка Стоянова -
Главенlсчетоводител, наричан за краткост "ВЪЗЛоЖИТЕЛ" от еднз страна и

и
,,НЕРИ 09" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен. ул."Владайско
въстание", J\'9 4, ЕИК 20ЗЗ69З92, , представлявано от Неврия Сейдахмедова Ибрямова,
в качеството на Управител. наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 183 от ЗОП. и в изпълнение на Решение J\Ъ РД-10- 22З2126.11.2018 Г.,

за класиране на участниците и определяне на изпълнител в процедура открита с
Решение Nч P[-10-i699127.09,2018 г., с уникален номер в регистъра на АОП 869796 за

обществена поръчка с предмет: ,rff,ocTaBKa на строителни Dlатериали по
предв4рителна заявка за нуждите на Шуменски Университет "Еп. К.
Пресл4вски", в частта на Обособена позиция Ns б с наименование оrЛепила lt
шпакловки и аксесоари" се сключи този договор, в който страните се споразуNlяха За

следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛrIТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приетчtа да достаВя

на свой риск строителни материали по Обособена позиция ЛЪ б на база предварителни

писмеЕИ заJIвки, конкретизирани по вид, количество и качество. срещу заплащане на

цената; съдържаща се в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ" прелставляваtца нераЗДеЛНа

част към Еастоящия договор и посочена в разлел IiI.
(2) ПрелМетът на договора ще се реаJIизира чрез доставкLt по ред и условия,

определени в раздел IV на настоящия договор.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.2. .Щоговорът влиза в сила от N{oIv{eHTa на подписването NI)/ от двете страни,

при условие, че е представена гаранция за изпъ.пнение на договора в пълно

съответствие с договореното. Настоящият договор има срок на действие от дванадесет
месецa, считано от датата на неговото подписване или до достигане на прогнозната

стойност на договора посочена в чл.З, ал.2 от настоящия договор.

III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАШАНИЯ
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промяната.
счита се, че

Чл. 3. (1) За доставката на строителните материали по чл. 1, ал. 1 от договора,
възложитвлят се задължава да заплаща на ИзпълнитЕля цената, посочена в
ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛrI, която е неразделна част от настоящия договор.

(2) Крайната сума платена по договора не може да надвишава неговата
максимална прогнозна стойност от 8 000.00(осепr хиляди) лв. без ДДС или
9 600.00(девет хиляди и шестстотин хиляли) лв. с ДДС, която съответства на
утвърдения максимален финансов ресурс за изпълнение на ОП ]\Ъ б на поръчката.

(3) Щоговорената цена по ал. l е окончателна и не подлежи на актуализация за
срока на настоящия договор.

Чл.4. (1) Заплащането на доставените стоки по чл.lо ш. 1 от договора се
извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно наре}кдане в срок до 10 (работни) дни след
представяне на надлежно офорrчrени фактури, приемо-предавателни протоколи иlили
стокови разписки - двустранно подписани.

(2) Всички плащания се извършват по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IBAN вG75 PIRB 7з45 16о5 2зlз,72,
BIC PIRBBGSF
Банка PIRAEUS BANK
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

всички последващи промени по чл. 4, м. 2 в срок от 5 дни, считано от момента на
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не увеломи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,
плащанията са надлежно извършени.

IV. УСЛОВИЯ ЗА НИЕ НА ЛОСТАВКИТЕ

Чл.5. (1) Място на доставка по смисъла на настоящия Щоговор е гр, ШУмен.

.Щостав4ата на стоките предмет на поръчката, ще се извършва на посочените В

подаваdите периодични заявки адреси на Възложителя: гр. Шумен, ул.

,,УнивеРситетска" JrlЪ 1 15 или гр. Шумен, ул. ,,Червени Ескалрони" J\s 22.

(2) Приемането и предаването в мястото на доставката се удостоверява с

приемо!предавателен протокол иlрlли стокова разписка, подписани от една страна ОТ

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице.

(3) Щоставката на заявените количества се извършва в срок до 2 lдваl dни слеД

представена писмена заявка лично, по електронна поща или по факс.
(4) Изпълнението на предмета на настоящия договор става чрез периодични

доставки, въз основа на предявените заявки.
Чл. 6. (1) Заявките се изготвят в зависимост от реалните потребности, в два

екземпляра - един за ИЗПЪЛнитЕля и един за ВЪЗЛожитЕля, като всички
екземпляри се подписват от заявителя.

(2) Направените заявки се прелават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично. по елекТРОННа

поща или по факс, в които се вписват дата на изготвяне на заJIвката, дата за изпълнение

и мястото на доставка.
(З) Заявителите на стоки могат да променят в повече или в по-маJIко от

определените количества в направените заявки, в зависимост от реалните потребности,

но не по-късно от24 часа преди доставката, като писмено или по телефона увеДОМят за

това ИЗПЪЛниТЕJlя.
Чл.7. Пакетираните продукти да бъдат с етLIкети на български език и Да

съдър*ат информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на

производство и срока на годност,
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1Iл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на стоката
след осъществяване Еа доставка, съгласно условията на раздел IiI от договора.

ЧЛ. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката, предI\,Iет на
настоятЦият договор в мястото посочено от ВЪЗЛОжитЕлЯ, в срока посочен в чл.5,
ал. 3 от]договора по реда и при условията на раздел IV от същия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава надлежно фактури за всяка
доставка.

Чл. 10. иЗПЪЛниТЕЛяТ се задължава:
(i) Да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в

опредеJIените срокове;
(2) Да преДостави на ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ договорената документация с

НеОбхоДимото съдържание, включително да издава надлежно оформени стокови
разписки и/или приемо-предавателни протоколи за всяка една извършена доставка;

(3) Да Достави продуктите в договорения вид, количество и качество и да
извърши договорените дейности;

(4) Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
иЗпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станаJIа му известна
при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

Чл. 11. иЗПъЛНИТЕЛяТ поема задължението да осъществи доставката с
нужните за целта транспортни средства.

Чл. 12, (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението писмено да посочи
упълномощените от него лица. които ще осъществяват периодичните доставки на
адресите на ВъзложитЕлrI

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението, упълноIчIощените от него лица да
подписЬат безотказно всички документи свързани с доставките, което условие да е
вписан0 в пълномощното.

(З) Отказът да се подписват доI(ументите от упълномощените л}Iца на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява с подписите на двама свидетели от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕJIЯ, като това се счита за неизпълнение на договорните задължения във
връзка с доставките.

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕJlЯТ е длъжен да предлага caN{o безопасни, годни и
неувреждащи здравето на хората строителни материали .

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че материалите не са безопасни за ползване,
е длъжен:

1. да изтегли от складовете си стоките, представляващи заплаха за живота и
здравето на потребителите;

2. да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове свързани с

употрефата на стоките станаJIи му известни след тяхното приемане в складовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да изтегли от тях за своя cIvIeTKa опасната стока;

Чл.14. При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
се задължава веднага да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с цел осигуряване координация и
контрол.

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да прехвърля или
делегиРа каквито и да е свои права или задължения по този договор на трети лица,
освен в случаи на промяна на правния статут на фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16 (1) При наJIичие на подизпълнители по договора:
). ИЗПЪЛНИТЕЛrIТ се задължава да сключи договор за подизпълнение
обявил в офертата си ползването на подизпълнител;

) ИЗПЪЛНИТЕЛrIТ се задължава да предостави искане, отправено от
до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със становище

з
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дали оспорва плащанията по искането или част от тях като недължими, в случаите по
чл. 66, ал. 4 от ЗоП.

(4). ИЗПЪЛНИТЕЛrIТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛrI
искането заедно със становището по ал.З. в 15-дневен срок от получаването.

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители,
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛrIТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител
при наличие на обстоятелствата по чл.66, a-.I.4 от ЗОП и след представяне на следните
документи:

а) искане от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛrI, отправено чрез
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

б) становип{е от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали оспорва плащанията по искането или
ЧаСТ ОТ ТЯХ КаТО НеДЪЛЖИIчIИ,

в) документите посочени в чл.4, ал.1 от този договор.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане къIчI подизпълнител,

когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за

отказа (когато е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите
документи за плащане съгласно клаузите на договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. l7 ВъЗЛоЖИТЕЛrIТ е длъжен да заплати на ИЗпЪЛнитЕЛя
възнаграждение в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

Чл. 18 (1) ,Щоставените материали се приемат от представител на

ВЪЗЛOЖИТЕJIЯ срещу издаване на стокова разписка иlили приемо-прадавателен
протокdл, след като се увери, че доставката отговаря на всички нормативни изискваНия

и на ус4овията на този договор и е придру}кена с необходимите документLI.
(2) Прелставителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже да приеме доставката,

когато Не е прилружена с документите по предходния член и ако тя не отговаря на

горепооочените изисквания. За отказа се съставя констативен протокол в присъствието

и на двете страни за състоянието на продуктите и за предаване на проби за изследване

от компетентните органи. За отказа незабавно се уведомява ВЪЗЛожитЕЛЯ, като

едновременно с това му се изпраща и екземпляр от протокола.

.tIл. 19 (1) възложитЕлЯТ е длъжен след като констатира отклонение в

качествьто на стоката в срок до Три работни дни след доставката да уведоми писмено

изпълнитЕля за недостатъците, за които не е знаел и не е моьл да узнае при
|,

приемането и от страна на съответните заведения.
(2) възложитЕлят има право да иска заместване на стоката с качествена

или връщане на заплатената сума за некачествената стока или да откаже да заплати

стойността на съответната стока, ако е действал добросъвестно и е изпълнил

задълженията си съобразно договора и закона.

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕJIЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Да

сключи и да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му

подизпълнители.
чл. 21 възложитЕлят се задължава да не разпространява под каквато и да

е форма всяка предоставена му от ИзпълнитЕля инфорrчrаuия, имаща характер на

търговOка тайна и изрично упомената от изпълнитЕJIя като такава в представената

от негоiоферта

s
i
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Чл. 23.
несъответствие

Чл. (1) ИЗПЪЛнИТЕЛrIТ гарантира изпълнението на произтичащите от
нас, договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на240

tt чеtllttрudесеm) лева, представляващи З (три) yо от неговата максимална
а стойност, без ДДС.

) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
системно не изпълнява някое от задълженията си по договора,

както когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с
повече 10 (лесет) дни.

) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иIuа право да усвои cyNIaTa от гаранцията, без това да го
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди

) При липса на възрa>кения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
гаранцията по ал. l в срок от 20 /двадесет/ календарни дни след
на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата

са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в

процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛrI и въпросът е отнесен за решаване
пред компетентния за това съд. При решаване на спора в полза на ВъзложитЕля
тои може да пристъпи към усвояване на гаранциятаза изпълнение.

VIII, НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации при установяване на
при изпълнение на доставките между доставената стока в количествено

и качествено отношение и изискванията, заJIожени в чл.1 на този договор и подадените
заявки от ВЪЗЛОЖИТЕJIЯI, както и в случаите на забавено изпълнение.

Чл. 24, (1) Несъответствието между доставената стока в количествено иlили
качествено отношение спрямо изискванията предявени към нея в чл.l на настоящият
договор и в заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се установяват с констативен протокол, като
това се счита за неизпълнение.

(2) Протоколът по аJI.1 се изготвя къN,I момента на получаване на стоката и
установяване на несъответствието от комисия за приемане на продуктите от
ВЪЗЛОЖИТЕЛrI, в присъствието на упълномощеното лице от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява доставките.

(3) В протокола по ал.1 подробно се описва несъответствието на доставката в

количеотвено и/или качествено отношение спряI\{о изискващото се в чл.1, чл.7 на
настояшият договор.

(4) При съмнение за несъответствие в качеството на доставката незабавно се

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛrI за вземане на проби за анаJIиз от компетентните лица,
като завзетата проба и за установеното въз основа на нея се изготвят протоколи.

(5) Вземането на пробите за установяване на несъответствието в качеството
става по реда на съответните нормативни актове.

(6) Анализ на взетата проба се извършва в най-близката акредитирана
лаборатория на "Булгарконтрола" по мястото на получаване на стоката, като разходите
за това са за сметка на ИзпълнитЕля.

(7) До решаването на спора относно качеството на доставката, стоката от същата
не се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след( вземането на
проби за анализ. Оспореното количество следва да се достави от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в

изискуемото по чл.1 качество, в съtцото количество.

'Trb-\!*-A0 lg Dэ 5

освобождава
приклЮчване



При несъответствие в количеството на доставката спрямо направената
заJIвка, по преценка на ВъЗЛоЖИТЕЛя се изготвя протокол от лицата по ал.2 с

(десет)

описание на полученото и се изисква от ИЗПЪЛниТЕЛя да издаде стокова
съответствуваща на изпълненото. Ако несъответствието е повече от 10

в сравнение със заявеното, счита се че е налице неизпълнение.

стока
10) Констативен протокол по реда на ал.2 се изготвя и при недоставяне на
в посочения в заявката срок на доставка.
1 1) Констативен протокол по реда на ал.2 се изготвя и при неоснователен отказ

да се заявка.
12) Екземпляр от всеки констативен протокол се изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛrI

ина
Чл.25. При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕJLЯ, същият дължи

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 (един) процент дневно от стойността на
доставката за всеки ден забава, но не повече от l0 процента от стойностга й.

Чл.26. (1) При неизпълнение на заJIвка или частично неизпълнение на заявка от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛf,Т, същият дължи неустойка в размер на в размер на З0 %
(тридесет прочента) от стойността на неизпълнената доставка, която сума се приспада
от дължими се суми по договорът или от внесената гаранция за изпълнение на
договорът.

(2) В случай на удържане на суми по гаранцията за изпълнение
иЗПЪлниТЕJШТ е длъжен да я възстанови в пълен размер в 7 лневен срок.

I

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
.27. .Щоговорът се прекратява:

1. При изтичане срока на действието му или при достигане на неговата
прогнозна стойност

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено, с пред!Iзвестие от 30
(тридесет) дни;

i З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена поръчка,
ако в рёзултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в

състояfiие да изпълни своите задължения, като писмено уведоми за това
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от ТРИЩЕСЕТ дни.

4, ВЪЗЛОЖИТВЛЯТ има право да прекрати договора без предизвестие в

случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛrI на задълженията му по този

договор.
5. При установяване на повече от две неизпълнения на заявки за доставка по

количество, качество или поради липса на продукт, ВЪЗЛОЖИТЕЛrIТ има право да
договора без прелизвестие.

х. други условия
Чл.28. Този Щоговор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,

изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията
и ограниченията на ЗОП.

Чл. 29 (1) Всички съобщения или уведомления между страните по настоящият

договор ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им
и по телекс или факс.

\.Ц5- \,L\ - JO(З^ ОЭ 6

(8) СТРаните по този договор дават съгласието си. че когато въз основа на
Анализа на взетата проба се установи, че оспорената стока не отговаря на изискванията
ПО ЧЛ.1 От този договор, установеното е доказателство за нерIзllълнение.



(2) За целите на този ffоговор данните и лицата представители на страните по

договора са, както следва:
1. За ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Шумен, ул. ,. Университетска " Jф l l5
Тел.: 088446|646
e-mail: nj.nikolov@shu.bg
лице за контакт: Николай Янков Николов
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Ддрес за кореспонденция: гр,Шумен, ул."Владайско въстание" Jф 4, ет., ап.l l
Тел.: 0895845656
e-mail: Neri 7809@abv.bq
Лице за контакт: Неврия Сейдахмедова Ибрямова

(З) Личата за контакт посочени в чл. 29 ал,2: подават и примат подлежаЩиТе За

изпълненИе заявки; приемаТ извършената по чл. l, а-гr. 1 от настоящия договор работа,
подписвайки всички стокови разписки, приемо-предавателни и констативFIи протоколи

свързани изпълнението на настоящия договор.

Чл.30. (l) Страните по настоящият договор, ще решават възникнzlлите спорове

във връзка с изпълнението lvly по споразумение въз основа на действащите нормативни

актове.
(2) Дко споразумение не може да се постигне, страните по този договор се

спорtr}умяват, че всяка една от страните може да отнесе спора пред компетентния за

това съд.
чл.31. За неуредените по настоящият договор въпроси ще се прилагат

разпорелбите на Ззl]. Търговският закон и другите действащи нормативни актове.

Неразделна част от настоящI,1я договор са:

1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на ИзпълнитЕля за

обособена позиция Nд б "Лепила и шпакловки и aKcecoaplr";

2. I-{eHoBo предложение на изпълнИтЕлЯ за обособена позиция Np б "Лепtlла
и шпакловки и аксесоари"

настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка

от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ШУ "Епископ К.

ПоМ.-РЕКТоР:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

'l,:] l

:i l

]

с(Н. Николов,
Заповед ЛЪ 7.12.2018 г.)

УПРАВиТЕЛ:
(пълномошнлrк)

(подпис tl

ГЛ.СЧЕТОВOДИТЕЛ:

(А.Стоянова)

7ц\) \_}-\ - /, Ig- Oe
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Образец lYЬ 3

.Що

Шуменски университет
,rЕпископ Константин Преславски6'

ПЪРВОНАЧАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като проучихме документацията за участие в настояпдата поръчка С

предмет: оrrщоставка на строителни материали по предварителна заявка за нуждите
на Шуменски университет ,rЕп. К. Преславски", запознахме се с изискванията към

участниците и към изпълнението на обtцествената поръчка по обособени позиции J\гs

ЛЪ б ооЛепила и шпакловки и аксесоариО'

ПРЕЩЛАГАМЕ:

,Ща изпълним доставката при следните условия:
1. Предлагаме срок за доставка 2 lдва/ дни, след депозиране на rrисмената

заявка, да създадем нужната организация, да извършим транспорта и доставим
материчtлите в посоченото в заявката количество .

2, Срок на изпълнение на периодично подаваните заявки: 12 (дванадесет)

месеца, считано от датtrга сключвано на договора или до достигане на предварително

определения финансов ресурс на възложитеJLя по обособената позициrL

1

Наименование на участнх нЕри 09

Правно-организационна
форма на участника:

ДРУЖЕСТВО С ОГРДНИЧЕНД ОТГО ВО РНОСТ
(mърzовскоmо dрусюесmво lulu обеduненuе uлu dpyza правна
форма)

Седалище по регистрация БЪЛГДРИЯ, обласm Шумен, обuluна Шумен, zраd Шумен,
Поu4енскu коd; 9700, ул. ВЛД[ДЙСКО ВЪСТДНИЕ Ns 4, еm. 3

ап. ]]
ЕИК: 203369392
Пълен адрес за
кореспонденция:

БЪЛГДРИЯ, обласm Шумен, обu4uна Шумен, zpad Шумен,
Поtценскu коd: 9700, ул. ВЛД!ДЙСКО ВЪСТДНИЕ Ns 4, еm, 3

ап. ]]
(dържава, zpad, поtценскu коd, улuца, Ng)

Телефонен номер: 0895845б5б
Факс номер:

Електронен адрес: Neri 7809@,аЬv.Ьz

Лице за контакти Н е врuя С ей d ахмеd о вqЦOрtцgýg

fu
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з. Известно ни е и се задължаваме да доставим материаJIите посочени В

писмената заявка в указаните в нея MrIcTo, дата и час.

4. През цялото времетраене на договора ще доставяме материали, покриващи

изискванията на възложителя.

5. Заявяваме, че сме запознати с всички документи, вкJIючени в документациJrта

и приемаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на

документацията дейностите по предмета на обществената поръчка.

6. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с

офертата ни до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни, (но не по-малко от

120 календарни дни) от крайния срок за получаване на офертите.

7. Ще скJIючим договор в указания от Вас срок;

Щата
Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице
.Щлъжност

Наименование на участника

12ll0l20l8
Неврuя

управител
нЕри 09

забележка*: Срокът за доставка предложен от участниците не може да е по-дълъг от 3

дни, считано от датата на получаване на заявката за изпълнение,

Когато участникът подава оферта по JrlЪ 5 ,,Изолационни панели", тогава предложени,Iт

от участниците срок за доставка не може да е по-дълъг от З0 дни, считано от датата на

получаване на заявката за изпълнение,

2

Анl'
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Образец ]Ф 8.6

Що
Шуменски унпверситет
,rЕпископ Константип Преславски"

ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ,rrЩоставка на стрОптелни

материаJIи по предваритеJIна заявка за нуждите на Шуменски университет rrЕп. К.
Преславскп'по Обособена позицшя ЛЬ 6 rrЛепила и шпакловкп и аксесоари" от:

наименованпе на
участнпка:

нЕри 09

Правньорганпзационна
форма на участнпка:

ДРУЖЕСТВО С ОГРДНИ\IЕНД ОТГОВОРНОСТ
(mърzовскоmо dружесmво uлu обеduненuе uлu dруzа правна

Седалище по регисц)ацшя zБЪЛГДРИЯ, обласm Шумен, общuна Шумен, zраd Шумен,
Поulенскu Kod: 9700, ул. ВЛДtДИСКО ВЪСТДНИЕ JФ 4, еm.

ап.1l
ЕИК: 2033б9392

БЪJIГДРИЯ, обласm Шумен, обtцuна Шумен, zpad Шуt,tен,

Поtценскч Kod: 9700, ул. ВЛД,ЩДЙСКО ВЪСТДНИЕ Np 4, еm.

ап. l]
Kod,

Пъ;rен адрес за
кореспонденцпя:

Телефонен номер: 0895845б56
Факс номер:

Лице за контакти: сейdахлwеdова

УВАЖАЕМИДАМИ И ГОСПОМ,

Във връзка с гrубликуваната от Вас обпIествена поръчка с предмет: ,r.Щоставка

на строителни материаJIи по предваритепна заявка за нуждите на Шуменски

унIIверсиТет ,rЕп. К. Преславски" и след като се запознахме с докуNIеIшациJIта и

условиJIта за у{астие в настоящата процедурq предлагаме да изпълним поръчката при

следните финансови параметри:

Ne Описание на доставките К-во
Единична цена
в лева без ДДС

1 АкрилЕн силикон кАрryш - з00 мл бр. 1,95

2 АРМИРАЩАЛЕ нтА зА гипскАртон - ролкА 90 м бр. 5,00

з БЕз НА МЕМБРАНА кг. 2,42

4 гипсово лЕпило 25кг бр. 8,00

5 глАсФАзЕрнА лЕнтА - ролкА 25 м бр. L,25

6 ГОТОВА СМЕС ЗА ЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ 25кг клАс
с2

бр. 7,92

1

форма)

ЕлектDонеЕ адрес:



7 ГОТОВА СМЕС ЗАЛЕПЕНЕ НА КЕРАМИЧНИ ПЛОЧИ 25КГ КЛАС

с2Fт

бр. 1о,52

8 ГОТОВА СМЕС ЗА лЕпЕнЕ нА топлои3.сиво с ФиБри 25кг бр. 6,50

9 ГОТОВА СМЕС ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ТОПЛОИ3.БЯЛО С ФИБРИ

25кг.

8,25

10 ГОТОВА СМЕС ЗА ШПАКЛОВАНЕ НА ТОПЛОИЗ.СИВО С ФИБРИ

25кг

бр. 7,6т

11 ГОТОВА СМЕС НА ЦИМ.ОСНОВА ЗА ЛЕПЕНЕ НА ГАЗОБЕТОН

25кг.

бр. 6,30

L2 ДВУКОМПОНЕНТНО ЦИАНОАКРИЛАТНО МОМЕНТНО
ЛЕпИло 50ГР+200МЛ

бр. 5,20

1з ЕЛАСТИЧНА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ ПОД КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ кг, 1,65

14 кръстАчки 2мм пАкЕт 200 Бр бр t,67
15 лЕпило Pvc- 0,200 мл бр 6,67

16 frЕftиfiGБър} ttАчАffЕн ЕФЕкт Tytfl Ms flоrи мЕр-кАрryш бр 9,z5
17 лЕпило зА БАлАтум_ БАкА 3,5 кг бр 8,90

18 ЛЕПИЛО ПВА ПОЛИВИНИЛ-АЦЕТАТНО, КЛАС D кг 3,20

19 ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗА ДЪРВЕСИНА lKG бр 4,00

20 ЛЕПИЛО ПОЛИУРЕТАНОВО ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ бр. 9,t7
2L лЕпило промА (хЕлмЕтЕкс) или ЕквивмlЕнтно,

ПОЛИХЛОРПРЕНОВО
куг 12,00

22 лЕпило с 200 кг 3,00

23 монтАжнА пянА ръчнА 750 мл бр. 5,83

24 н ЕутрАл Е н сил и кон Бялlп розрАч Ен-кАртуш 300 мл бр. з,t7
25 ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ЗА ПИСТОЛЕТ 750 МЛ бр. 5,8з

26 сАтЕн гипс 25кг бр. &о0
27 стъклоФиБърнА мрЕжА зА топлоизолАция 160 гр. м2 1,00

28 СУПЕРФИНА ГОТОВА ШПАКЛОВКА 25КГ бр. 30,00

29 СУХА ШПАКЛ. СМЕС НА ОСНОВАТА НА АЛФА ГИПС ЗА
НАНАСЯНЕ ВЪРХУ ФАБРИЧНИ ФУГИ НА ГИПСКАРТОН БЕЗ

АРМИРАЩАЛЕНТА

кг. 0,40

30 тЕчнА ryмА, ЕлАстичнА хидроизолАция зА външно пр
- с Uv зАщитА

кг. 7,08

31 УН И ВЕРСАЛ ЕН ГОТОВ ФУГОПЪЛ НИТЕЛ И Ш ПАКЛОВКА 25КГ. бр. з2,2s

з2 ФУГИРАЩА СМЕС ЗА КЕРАМ.ПЛОЧИ БЯЛА ФУНГИЦИДНА кг. 2,7о

33 ФУГИРАЩА СМЕС ЗА КЕРАМ.ПЛОЧИ ЦВЕТНА ФУНГИЦИДНА кг. 3,20

оБlл сБоР от ЕдиничнитЕ цЕНи В ЛВ. БЕ3 ДДС: 229,95

Общ сбор от единичните цени: 229,95 (dвесmа dваdесеm u dевеm u dевеmdесеm u пеm)
лв. без ДДС

До подготвяне на официшlния договор, това предlIожение, заедно с писменото
потвърждение от Ваша страна, ще формират обвързващо споразумение между двете
страни.

,Щ,ата
Име и фамилия

Подппс на упъJIпомощеното лице

Ддъхсrrост
Наименование на участникд

_12ll0l2018
Неврuя

управител

2

нЕри 09

Ибряллова

бр.
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