
договор
за доставка на строителни материали

,Щнес, 16.01.2019 г. в гр. Шумен. между:

ШУМЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ЕПИСКОП КОНСТАНТИН
, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен,

ул."У Jф 1l5. ЕИК 0009З4863, ИН по ДДС ВG 0009З4863,
от ректора проф. д.и.н. Георги Велков Колев, чрез Николай Николов-

Пом. , упълномощен със заповед J\"9 РД-l0-2598/17.|2.20|8 г. и Днка Стоянова _

счетоводител, наричан за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна и

09" оод, със седалище и адрес на управление: гр. ШyivleH, ул."Владайско
, М 4, ЕИК 20З369392,, представлявано от Неврия Сейдахмедова Ибрямова,

на Управител: наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна.

чл. 183 от ЗоП. и в изпълненрIе на Решение Nч РЩ-10-22з2126.11,2018 г.,

на участни ците и определяне на изпълнител в процедура открита с

г

и

в

на
за

}lb рд-1l0-ll699l27
поръчка с

09.2018 г
предN{ет:

с уникален номер в регистъра на АОП 869796 за

,,rЩоставка на строителнII материали по

на
п

на заявка за нуяцIrте на Шуменскlл Универсlлтет "Еп. к,пр
п
за строителство6( се сключи този договор, в който страните се споразумяха за

, в частта на обособена позицLIя Jф 7 с наименование ,,Метални профили

I. тнАдо ворА

Чл.1. (1) възлОжитЕлЯТ възлага, а ИЗПЪЛнитЕлЯТ приема да доставя

й риск строителни материаци по обособена позиция Ль 7 на база прелварителни

, заявки, конкретизирани по вид. количество и качество. срещу заплащане на

съдържаща се в офертата на ИзпълнитЕля, представляваша неразделна

към настоящия договор и посочена в разлел III.
(2) Прелметът на договора ще се реализира чрез доставки по ред и условия.

в раздел IV на настоящия логовор

i ч". з. (1) за доставката на строIIтелните материали по чл. 1. ал. 1 от договора,

ьложитЕлят се задължава да заплаща на ИзпълнитЕля цената. посочена в

lo"a оферrа на ИзпълнитЕлrI, която е неразделна част от настоящия договор.

\ц5-\ц-д0\3-0\ 1

въ
цен

,,нЕри

основание
l

кjIасиране

обществена

Ч"п.2. Щоговорът влрIза в сила от N,Ioil,{eliTa на подписването I\,{у от двете страни,

при] условие, че е представена гаранция за изпълнение на договора в пълно

договор има срок на действие от дваI]адесет
или до достигане на прогнозната

стойност на договора посочена в чл.з" а_ц,2 от настояшия договор.

III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ PI ПЛАЩАНИЯ



(2) крайната cyN{a платена по договора не може да надвишава неговата

прогнозна стойност от 10 000.00(лесет хиляли) лв. без шС или

.00(дваналесет хиляди) лв. с Ддс, която съответства на утвърдения N{аксимален

ресурс за изпълнение на ОП N! 7 на поръчката.
(3).щоговорената цена по ал. 1 е окончателна и не подлежи на актуализация за

настоящия договор.
Чл. 4. (1) Заплашането на доставените стоки по чл.l, Ш. 1 от договора се

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане в срок до 10 (работни) дни след
,авяне на надлежно офорN{ени фактури, приемо- предавателни протоколи рllили

разписки - двустранно подписани
(2) Всички плащания се извършват по следната банкова сметка на

IBAN BG75 PIRB 7345 1605 2зlз 72,

BIC PIRBBGSF

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

на стоките предмет на поръ,чката. ще се извършва на посочените в

периодични заявки адреси на Възложителя: гр. Шумен, ул

итетска" Jф 115 или гр. Шlмен, ул. ,,Червени Ескадрони" N9 22

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

предавателен протокол и/или стокOва разпи ска, подписани от една страна от

на ВЪЗЛОЖИТЕЛrI и упълномощено от ИЗПЪЛниТЕЛя лице.

(З) 
'Щоставката 

на заявените количества се изв,ършва в срок до 2 lдваl dHzl след

а писмена заявка лично. по електронна поща или по факс

(4) Изпълнението на предмета на настоящия договор става чрез периодични

, въз основа на предявените заявки

Чл. б. (1) заявките се изготвят в зависимос,г от реалните потребности. в два

един за ИЗПЪЛНИТЕЛя и един за ВЪЗЛоЖИТЕЛЯ. като всички

екземпляри се подписват от заявитеJIя

(2)

пощh или
и мястото

Направените заявки се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично, по електронна

l2
ф

срока

извъ

но

по факс, в които се вписват дата на изготвяне на заявката, дата за изпълнение

на доставка.
(3) Заявителите на стоки могат да променят в повече или в по-малко от

количества в направените заявкрI. в зависимост от реа-цните потребности,

по-късно от 24 часа преди доставката. като писмено или по телефона уведомят за

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
чл.7. Пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и да

съдържат информачия за вида

производство и срока на годност.

пр з

чл. 8. изпълнитЕлrIт иIчIа праtsо да получи договорената цена на стоката

слеД осъществяване на доставка, съгласно условията на раздел III от договора,

\Цg-LЦ "tС\З-ОЧ 
2

на 0токата, производителя, качеството] датата на

Банка PIRAEUS BANK
(з) изпълнитЕлят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за

всички промени по чл. 4, ал. 2 в срок от 5 дни, считано от момента на

промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоi,,tи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок,



ЧЛ. Я. (1) изпЪлнитЕЛrIТ се задължава да доставя стоката. предмет на

"uaro"i,,"", 
oo.ouop в мястото посочено от ВЪЗЛОжитЕлЯ. в срока посочен в чл.5,

ал. 3 ot договора по реда и при условията на раздел IV от същия,

(2) изпълнитЕлят се задължава да издава надлежно фактури за всяка

доставkа.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Ща изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в

опред9лените срокове;
(2) Ща предостави на възложитЕля договорената документация с

необходимото съдържание, включително да издава надлежно оформени стокови

разписки иlили приемо-предавателни протоколи за всяка една извършена доставка'

(з) ,ща лостави продуктите в договорения вид, количество и качество и да

извърllтц договорените дейности ;

(4) Ща не предоставя документи и информаuия на трети лица относно

изпълнението на поръчката, както и да не използва информачия, станаJIа N,Iy известна

при изпълнение на задълженията IчIУ По настоящия договор,

Чл.
нужните за

Чл.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да осъществи доставката с

целта транспортни средства.

от него лица, които ще осъществяват периодичните доставки на

на Възложитвля
изпълнитЕлят поема задължението, упълномощените от него лица да

безотказно всички документи свързани с доставките, което условие да е

|2. (1) изпълнитЕл,Iт поеNIа задължението писмено да посочи

(2)

о в пълномощното
(3) Отказът да се подписват документите от упълноIчlощените лица на

се удостоверява с подписите на двама свидетели от страна на

в оЖИТЕJUI, като това се счита за неизпълнение на договорните задължения във

с доставките.
чл.rз.(t) изпълнитЕлят е длъжен да предлага само безопасни, годни и

здравето на хората строителни материали

(2) изпъЛнитЕлЯТ, ако открие, че NIатериалите не са безопасни за ползване,

ДаизТеглИОТскЛаДоВетесистоките,преДсТаВляВаЩизаплахазажиВотаи1

на
2. да

потребителите;

"'.trор'"ранезабавноВЪЗЛоЖиТЕЛ'IзаВсИчкирискоВесВърЗаниснастокитестанаJIиМУиЗВестнисЛеДтяхноТоприеМанеВскЛаДоВетена

, N. 4 от ЗОП.

3

ч-тI.

Urв - \ц- J.0 \з,OЦ

когато е обявил в офертата си ползването на подизпълнител;

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛJIТ се задъ.гIжава да предостави LIcKaHe, отправено от

до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за директно разплащане заедно със

дали оспорва по искането или част от тях като недължими, в случаите по



(4). изпълнитЕJlят се задължава да предостави на възложитЕля
заедно със становището по ал.3. в 15-дневен срок от получаването

(5) Независимо от възможността за използване на
за обществена

подизпълнители,
поръчка е наза изflълнение на договора

(6) възЛожитЕЛЯТ заплаща директно възнаграждение на подизпълнител

при на обстоятелствата по чл.66, ал.4 от ЗоП и след представяне на следните

а) искане от подизпълнителя до възлоЖитЕJlf,, отправено чрез

б) становище от изпълнитЕля дали оспорва плащанията по искането или

част тях като недължими;
в) документите посочени в чл.4, ал.1 от този договор.
(7) възЛожитЕЛяТ ишtа право да откаже плащане към подизпълнител,

искането за плащане е оспорено, до Moil{eнTa на отстраняване на причинаlа за

(когато е приложимо), както и когато не е представен някой от изискуемите

за плащане съгласно клаузите на договора.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. l7 възложитЕлят е длъжен да заплати на изпълнитЕля
в размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор

Чл. 18 (1 ) ,щоставените материали се приеIvIат от представител на

срещу издаване на стокова разписка иlили приемо-прадавателен

слеДкатосеУВери)чеДостаВкаТаоТГоВарянаВсиЧкинорМатиВнИиЗискВания
ина на този договор и е придружена с необходимите докуNIенти

(2) Прелставителят на ВъзложитЕJuI може да откаже да приеме доставката,

кога не е придружена с документите по предходния член и ако тя не отговаря на

изисквания. За отказа се съставя констативен flротокол в присъствието

от
ина страни

с това му се изпраща и екземпляр от протокола,

Чл. 19 (1) възложитЕлrIт е длъжен след като констатира отклонение в

на стоката в срок до ТРИ работни дни слеД доставката да уведоМи писIчIено

за недос,гатъците, за които не е знаел и не е MoгЪ-TI да узнае при

й от страна на съответните заведения.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ иIчIа право да иска заместване на стоката с качествена

на заплатената сума за некачествената стока или да откаже да заплати

ако е действал добросъвестно и е изпълнил

е

за състоянието на продуктLIте и за предаване на проби за изследване

органи. За отказа незабавно се уведомява ВъзложитЕля" като

стта на съответната стока,

Чл. 20 ВЪЗЛОЖИТЕЛrIТ има праtsо да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да

за подизпълнение с посочените в офертата му

адължава да не разпространява под каквато и да

всяка предоставена му оТ изпълНитЕлЯ информаuия, имаща характер на

тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената

оферта

ЧII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

4

от

\цts- \ц- дOlз -0Ц

или връщане

задъhженията си съобразно договора и закона,



изпълнението на произтичащите от
з00Чл. (1 ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира

свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на
договор

лева, представляващи 3 (три) О/о от неговата максимална прогнозна стойност,

въЗЛоЖИТЕЛЯТ задържа и се удо влетворява от гаранцI,Iята, когато

системно не изпълнява някое от задъляtенията си по договора,

както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с

повече

лишава от правото да търси обезцетение за претърпени вреди

) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

а гаранцията поал.lвсрок от 20 /двадесет/ календарни дни след

ане на изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата

Чл. 23. ВЪзЛоЖиТЕЛяТ иNIа право на рекламации при установяване на

при изпълнение на доставките между доставенага стока в количествено

отношение и изискванията, заJIожени в чл.1 на този договор и подадените
ика

ОЖИТЕЛЯ, както и в случаите на забавено изпълнение
з от ВЪЗЛ

Чл. 24. (1) Несъответствието между доставената стока в количествено иlили

предявени към нея в чл.1 на настоящият
отношение спрямо изисквания1,а

ВЪЗЛожИТЕЛЯ се установяваl,с конста ,тивен протокол, като
и в заявките на

счита за неизпълнение,
момента на получаване на стоката и

(2) Протоколът по ал.1 се изготвя към

на несъответс,твието от комисия за приемане на продуктите от

в ожитЕлrI , в присъствието на упълноIчIощеното
лице от страна на

да осъществява доставките,
ал.1 полробно се описва несъответстви ето на доставката в

твено отношение спрямо изискващото се в чл,1, чл.7 на

ко,

10 (д, сет) дни

) възложитЕлят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го

'u*o"n?r'ru#rжЖJH ж:"нение не се освобождава от възлоЖитЕля, ако в

прочесh на изпълнение на договора , u"l1цlT спор N,Iежду страните отноСно

неизпълнение на ,uo,n*,"""u nu иiпълНитЕ лЯ yr въпросът е отнеслен за решаване

пред комп.r."rпrrlu това съд. при решаване на спора u non,u на възложитЕля

той мопке да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение,

без ЩЩС.

(2)

това qe

5\цъ - цх- со\ З- 0'|



8) Страните по този договор дават съгласието си, че когато въз основа на

Анализ на взетата проба се установи, че оспорената стока не отговаря на изискванията

по чл.1 този договор, установеното е доказателство за неизпълнение

При несъответствие в количеството на доставката спрямо направената

заявка, по преценка на ВЪЗЛоЖиТЕЛя се изготвя протокол от лицата по а_г1.2 с

описание на полученото и се изисква ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде стокова

съответствуваща на изпълненото, Ако несъответствието е повече от 10

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

10) Констативе н протокол по реда rlа аs1,2 се изготвя и при недоставяне на

в посочения в заявка,та срок на доставка.

l 1) Констативен протокол по реда на аJI .2 се изготвя и при неоснователен отказ

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

В случай на удържане на суми по гаранцията за изпълнение
(2)

е длъжен да я възстанови в пълен раз]\,1ер в 7 дневен срок,

р

2
ет) лни;
з. възлОЖИТЕЛrIТ може да прекрати договора за обществена поръчка,

ако в резултат на непредвиден и обстоятелства, възни кнаJIи след сключването му, не е в

да изпълни своите задължения, като писмено уведоми за това

в срок от ТРИ.ЩЕС ЕТ дни.

4. ВЪЗЛожИТЕЛflТ има право да прекрати
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

договора без прелизвестие в

на неизпълнение от страна на На ЗаДЪЛЖеНИЯТа IvIy ПО ТОЗИ

Чл.21 .,Щоговорътсепрекрат""u-л_--л-,-''^фл лл\t r'пй ппи посТиГане на неГоВаТа
1. При изтичане срока на действието му или при достигане на ]

iilЖЪТ:;Х;j]". на страните, изразено писмено, с предизвестие от з0

6
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и на ИВПЪЛниТЕЛя,
Чл.25. [Iри забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛнИТЕЛя, същият дължи

на ВЪЗЛОЖИТЕЛ'I неустойка в разlчlер на 1 (един) процент дневно от стойнос,гта на

за всеки ден забава, но не повече от l0 проuента от стойността и.

Чл.26. (1) При неизпълнение на заявка или частично нерIзпълнение на заявка от

страна на ИЗПЪЛниТЕЛяТ, същият дължи неустойка в разNlер на в размер на 30 %

(трилесет прошента) от стойността на неизпълнената доставка. която сума се приспада

договорът I,IлpI от внесената гаранция за изпълнение на

При на повече от две

качество или поради липса на продукт,

прекрати договора без предизвестие.

договор.
5.

количество,

Чл.28. Този.Щоговор

изгоiтвени в писмена форма и

х. други условия
може да бъде изменян само

на заявк}I за доставка по

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да

с допълнителни споршумения,

от двете страни, в съответствие с

а ЗоП,и оГРаНИЧеНИЯТа На J\JII, 
,fi^l'l,d riаýrпv стпаните по настояЩИЯТ

Чл.29(t)ВсичкисъобЩениЯИЛИуВеДоМленияМея(дусТраниТеI
ДогqВорцебъДатвписIчtенаформа,коятоЩесесМяТаЗаспазенаиприоТпраВянетоиМ
, rrd r.n.*c или факс,



)ЗачелитенатоЗиЩоговорДанниТеилицаТапреДсТаВиТеЛинастранитеПо
са, както следва:

За ВЪЗЛоЖИТЕJLfl:
за кореспонденция : гр.Шумен, ул. ,, Университетска " N9 1 15

ел.: 0884461 646
,mа1

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
за кореспонденция: гр,Шумен, УЛ,

ел.: 0895845656

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ШУ "Епископ

пом._рЕкто
(н. н

ТОВОДИТЕЛ:

(А.Стоянова)

l: nj.nikol6y@shu.bg
,u riorrunr: Николай Янков Николов

"Владайско въстаЕие" N9 4, ет," ап,11

:Neri 7809@abv.bg
.u *on**r, Ъ.uр"" С,йдахпледова Ибряtчrова

(3) Личата за контакт посочени в чл, 29 ал,2: подават

изпълнение заявки; приемат извършената по чл, 1, ал, 1 от н

подписвайки всички стокови разписки, приемо-предавателни

свързани изпълнението на настояlllия договор,

Чл.30.(1)СтранитепонасТояIцияТДогоВор'шерешаВатВ'ЬзникнаЛитеспороВе
във връзка a 

"aпuп"a"ието 
му по споразумение въз основа на действащите нормативни

актОВе. _ _ _ллft,rттб птrtяните по този догоВОР Се

(2) Ако споразумение не може да се постигне, страните по то:

споразумяват, че 
"i"nu 

една от страните може да отнесе спора пред компетентния за

това срд.
Чл.31.ЗанеУреДенитепонастояЩИя'lоl:uорВъпросиЩесеприлагат

разпорелбитенаЗЗ.Щ,ТъргоВскиятзакониДрУГиТеДействаЩинорМатиВниактоВе.

Неразлелна част от настоящия договор са:

1.ТехническопреДЛожениезаизпълнениенапоръчкатанаИЗПЪЛНИТЕЛJIза
обособена позиция Ns i " Метални профили за сухо строителство ";

fiffбfiплтfёниенаИЗПЪЛНИТЕЛЯзаобособенаПозицияNs7''2. IJ,eHoBo предложение на

Метални профили iu ,у*о строителство"

НастояЩиятДоГоВорсесъсТаВиипоДписавДВаеДнакВиекзеМпляра_ПоеДинЗаВсяка
от страните.

и примат подлежащите за

астоящия договор работа,
и констативни протоколи

Р:

ИЗПЪЛНИТЕЛ

УПРАВиТЕЛ:
(пълномощник)

(подпис и

\шs- \-tj.- др\3- OIt

v
a_-- -..--..

г

ед

() {7t, Q7 ,Z/ !

с(

7

сьс
г.)

/ь., о
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Образец NЬ 3

Що
Шуменски университет
,rЕпископ Константин Преславски"

ПЪРВОНАЧАЛНО ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като rrроучихме документацията за участие в настоящата поръчка С

предмет: ,r,.Щоставка на строителни материали по предварителна заявка за нужДиТе

на Шуменски университеТ ,rЕп. К. Преславски", запознахме се с изискванията към

участниците и към изпълнението на обществената поръчка по Обособени позиции Jф

Л} 7 rrМетални профили за сухо строителство"

ПРЕЩЛАГАМЕ;

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

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

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

месеца, считано от датата сключване на договора или до достигане на предварително

определения финансов ресурс на възложитеJuI по обособената позиция.

1

Наименование на участни нЕри 09

[Iравно-организационна
форма на участника:

ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ
(mърzовскоmо dружесmво uлu обеduненuе uлu dpyza правна

форлла)

Седалище по регпстрация БЪЛПtРИЯ, обласm Шумен, обu4uна Шумен, zpad Шумен,
Поtценскu коd: 9700, ул. ВЛД,ЩДЙСКО ВЪСТДНИЕ NЬ 4, еm. З

ап. ]]
ЕИК: 203 з б9392
Пълен адрес за
кореспонденция:

БЪЛПtРИЯ, обласm Шумен, общuна Шумен, zpad Шумен,
Поtценскu Kod: 9700, ул. ВЛД[ДЙСКО ВЪСТДНИЕ Np 4, еm. 3

ап. ]]
(dържава, zраd, поu4енскu коd, улuца, ]tr)

Телефонен номер: 0895845656
Факс номер:

Електронен адрес: Neri 7809@аЬv.Ьg

Л"це за контакти: Неврuя С ейdахмеdова Ибряллова

W
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3. Известно ни е и се задължаваме да доставим материалите посочени в

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

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

изискванията на възложителя.

5. Заявяваме, че сме запозНати с всиЧки документи, вкJIючени в документацията

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 условиrIта, 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

_|2ll0l20|8
Неврuя

управител
нЕри 09 оод

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

Дни'сЧиТаНооТДаТаТанаПолУчаВаненазаяВкаТаЗаиЗПЪЛнение.
Когато участникЪт подава оферта по Ns 5 ,,Изолационни панели", тогава предложеният

от участниците срок за доставка не може да е по-дълъг от 30 дни, считано от датата на

получаване на заявката за изпълнение.

нЕри-09
, шумЕн

2
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Образец Ne 8.7

.Що
Шумешски yýrrвepcпTeт
,rЕпископ Константrrш Прес.павскп*

ПЪРВОНАЧАЛНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпъJIнение на обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка на строптеппп

матерпаJIи по предварптепна заявка за }ryждпте па Шумепскп уппверсптет rrЕп. К.
Преславскп" по Обособена позицшя ЛЁ 7 rrМетални профплп за сJдо строптепство"

от:

УВАЖАЕМИЬМИ И ГОСПОМ,

Във връзка с гryбликуваната от Вас обществена поръчка с предмет: ,r,Щ,ОСТаВКа

на строитеJrнп материаJIи по предваритеJrна заявка за ну)Iцпте на ШуменСКП

упиверсптет ,rЕп. К. Преславскп' и след като се запознахме с докуilrентацията и

условията за участие в настоящата процедурa' предлагаме да изпълним поръчката При

следните финансови параметри :

наименование на
участЕика:

нЕри 09

Правно-организационна
форма па участника:

ДРУЖЕСТВО С ОГРДНИLIЕНД ОТГОВОРНОСТ
(mърzовскоmо dрусrcесmво u]лu обеduненuе uлu dруzа правно

форма)
Седалище по

регшстрация:
БЪJIГДРИЯ, обласm Шумен, обtцuна Шумен, zраd Шумен,
Поtценскч Kod: 9700, ул. ВЛд,ЩДЙСКО ВЪСТДНИЕ ]Ф 4,

еm. 3, ап. I l
ЕИК: 203369392
Пълен адрес за
кореспондепцпя:

БЪЛГДРИЯ, обласm Шумен, обtцuна Шулwен, zpad Шумен,
Поulенскч Kod: 9700, ул. ВЛД.ЩДЙСКО ВЪСТДНИЕ ]ф 4,

еm. 3, ап. l I
(dържава, zpad, поtценскu коd, улuца, J\Ге)

Телефопен номер: 0895845б5б
Факс шомер:

Електронен адрес: Neri 7809@аЬv.Ьg

лпце за контакти: Н е врuя С ейd ахмеd о ва Ибряллов а

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

1 CD ПРОФИЛ ЗА ГИПСОКАРТОН ДЕБЕЛИНА 0.6ММ м t,L7

2 cW проФил зА гипскАртон 100мм дЕБЕлинА 0.6мм м t,67

3 CW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 50ММ ДЕБЕлинА 0.6мм м L,42

4 CW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 75ММ ДЕБЕЛИНА 0.6мм м 1,58

5 UA проФил 100мм дЕБЕлинА 2.00мм м 13,95

6 UA ПРОФИЛ 5ОММ ДЕБЕЛИНА 2.00мм м 10,20

7 UA проФил 75мм дЕБЕлинА 2.00мм м 11,95

1-



8 UD ПРОФИЛ ЗА ГИПСОКАРТОН инА 0.6мм м о,67

9 UW проФил зА гипскАртон 100мм БЕлинА 0.6мм м 1,60

10 UW ПРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 50ММ 0.6мм м 1,20

11 UWпРОФИЛ ЗА ГИПСКАРТОН 75ММ нА 0.6мм м 1,35

12 дирЕктЕн окАчвАч 100 мм -дЕБЕли НА НАЛАМАРИНАТА 7

мм
бр.

0,33

1з ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 125 ММ - ДЕБЕЛИНА НА ЛАМАРИНАТА 7

мм
бр.

0,33

L4 дирЕктЕн окАчвАч 150 мм - дЕБЕлинА нА лАмАринАтА 7

мм
бр

0,37

15 ДИРЕКТЕН ОКАЧВАЧ 2О0 ММ - ДЕБЕЛИНА НАЛАМАРИНАТА 7

мм
бр.

0,42

16 ПРОФИЛ ЗА ТИП Т24 ЗА ОКАЧЕН ТАВАН, МИН. ВИСОЧИНА НА

проФилА з8 мм, цвят Бял
м

17 L - окрАЙчвАщ проФил зА окАчЕн т4q4ц м 1,о1

ОБЩ СБОР ОТ ЦИНИЧНИТЕ ЦЕНИ В ЛВ. БЕ3 ДДС: 50,35

Общ сбор от единичните цени: 50,З5 (пеmdесеm u mрuёесеm u пеm) ЛВ. беЗ ДДС

,Що подготвяне на официашrия договор, това предIожение, заедно с писменОТО

потвърх(дение от Ваша cTpirнa, ще формират обвързващо спорiвуN{ение между двете
страни.

.Щата
Име п фамилrrя

Подпис ша упъJlпомощеното лпце
.Щлъжlrоет

Ндименование на участнпка

|2l|0l2018
Hr"pru Ибрямова

нЕри 09
управител

2
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