
договор

лъ r42002-1/2017

.Щнес,03.07.2017 г., в гр. Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със седirлище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област

Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 1,2З526494,

Електронна rrоща: rTarket@bгikel-bg.com, Интернет адрес: http://www.brikel-bg.corrr,

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК |2З526494;
Разплащателна сметка: IBAN: BGl4UNCR70001521719468, BIC КО,Щ: LINCRBGSF, Уникредит
Булбанк А,Щ гр.Стара Загора, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен
директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

,,ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
бул. ,,Ген. ,Щрагомиров" NЪ 8А; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по
вписваЕия с ЕИК: 123653673; Електронна поща: t_vrancneva@abv.bg. Разплащателна cNIeTKa:

IВДN: BG64UNICR76301076630606; BIC: IЛ{IСRВGSF, в банка Уникредит Булбанк - Казанлък,
представлявано от Таня Щrrмитрова Вранчева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание утвърден Протокол от 23,05.2017 г. от разглеждане и оценка на оферти и
класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. З от ЗОП в

проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: Сервизно обслужване на
противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане It

хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасптели." по Обособена позиция J\i1 на
обществена поръчка с предмет: ,,Поддръжка и техническо обслужване на
противопождрните съоръжения на територията на ,rБрикел" ЕА.Ц. по три обособенIl
позиции" - реф.Л! 142002120|7 - ОПнс, се сключи настоящият .Щоговор за обществена
поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
Чл. 1. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършll:

,,Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване,
презареждане и хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасителrr", нари.rано за
краткост в ,Щоговора ,,услугата", подробно описана по дейности, съдържание, резултати и цена в

договора и неговите приложения, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършвq а Възлоrrtителят приеNIа It

заплаща,
/2/. Количествата посочени в текническата спецификация, приложение Ns 1 къмt

договора, са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да възложи за сервизно
обслужване цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

II. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. 11l. !,оговорът влиза в сила от датата !{а подписването му.
l2l , Срок за изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на

договора или до достигане на максимzrлната стойност на договора, в зависимост от това, кое от
двете събития ще настъпи първо. При достига} е на общата стойност или горепосочения срок
договорът се прекратява.

/3/. Срок за обслужване на партида пожарогасители - 4 lчетириl работни дни,
предаването й от възложителя.



l4l. Начин на изпълнение - на партиди, след змвка на Възложителя.
/5/, Мястото на изпълнение е ремонтна база на Изпълнителя. Транспортирането на

пожарогасителите от площадките на Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя и
обратно се осъществява от Изпълнителя, за негова сметка.

/6/. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на
обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране
на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира
изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен
протокол, с който се продължава изпълнението на договора, като срокът за изпълнение на

договора, по м. 2, се удължава с периода на спирането.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. Общата стойност на договора е в размер на 7 288,50 лв. /седем хиляди двеста

осемдесет и осем лева и петдесет стотинки / без включен !.ЩС. След достигане на тази стойност
договорът се прекратява освен в случаите по чл. 26 a,r. 2.

Чл, 4.1|l. Единичните цени по договора са съгласно I{eHoBoTo предложение
(Прилоrrсение Ne3 към договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.

/2/. Заплащането се извършва след прикJlючването на дейностите за всяка партида, въз
основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя, придружена със следните
документи:

- Приемо - предавателен протокол (приложение М 9 от НАРЕ!БА Jф 8l21з - 5Зl от
09.09.20 l4г,);

- Удостоверение за съответствие Б!С ISO 11602-2:2000.
- Удостоверение за съответствието на вложените пожарогасителни прахове и

пенообразуватели, съгласно наредбата по чл. 1'7, м. 5 ЗМВР;
- .Щекларация за съответiтвие на вложения транспортиращ газ;
- Декларация за съответствие на вложените резервни части и сертификат за качествоi
- ,Щекларация за срока на годност на вложените резервни части и гасителни

вещества.
Всички документи да бъдат на български език.

/З/. Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след
сервизно обслуяtване на всяка партида противопожарни уреди, след представяне на
документите по т.2.2, съпровождащи изпълнението на поръчката и подписване на приеh,Iо-

предавателния протокол без възражения от Възложителя. Срокът за плащане тече от датата на
последното събитие или на последно представения документ.

/4/. !оговорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на
поръчката.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЛБОТИТЕ
Чл.5./1/.Приемането на извършената работа по предмета на договора се извършва от

определени от страна на Възлолtителя и Изпълнителя длъжностни лица.
/2/. Приемането на работите по настоящия договор се удостоверява с подписване от

страна на лицата по ал.1 на приемо - предавателен протокол, отразяващ броя и

местонахождението на обслужените пожароизвестителни системи, както и вида и количеството
на изпълнените ремонтни дейности, в който Възложителят отразява възраженията си, ако има
такива.

/3/, При подписване на протокола по предходната алинея със забележки от страна на
Възложителя, Изпълнителят се задължава в 3 /триi дневен срок да отстрани констатираните
недостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за сметка на
Изпълнителя. След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен пРиемателен
протокол без възралtения, който е основание за заплащане.

/3/. Отговорност,га за съхранение на предмета на поръчката се прехвърля от Възл

-<:



на Изпълнителя с подписването на приемо-предавателен протокол при предаване на изделията
на Изпълнителя.

Ч. МАРКИРОВКА
Чл. 6. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на

противопожарните уреди се удостоверява с трайно закрепени върху корпусите на уредите
стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото
обслужване. Стикерите трябва да бъдат саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора Изпълнителя представя гаранция за добро

изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 292лв.,
представляващи 4 Yо от стоЙността на договора. закръглена до лев.

Чл. 8. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60 (шестдесет) дни след датата Hul

фактическо извършване на последната доставка на обслужени противопожарни уреди по

договора и след отправено писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника по

договора.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ има право да усвои предоставената гаранция в случай, че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи устаЁовените срокове с повече от 15 (петнадесет) дни или не
изпълни някое от задълженията си.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
Чл. 10. Изпълнителят гарантира, че ще изпълни качествено и в уговорените срокове

дейностите, trредмет на договора, съгласно техническата спецификация (Приложенhе Nql към
настоящия договор).

Чл. 11. Гаранционният срок за качеството на извършеЕите видове работа е в
съответствие с ISO 11602-2:2000, т.4.З.1. Общи положения (покрива максималния срок на
експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година).

Чл. 12. В гаранциоЕния срок Изпълнителят ще отстранява със свои средства появилите
се пропуски и дефекти (или ще подменя доставката), дължащи се на некачествено изпълнение
на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.

Чл. 1З. Срок за отстраняване на рекламации: 4 lчетириl календарни дни след датата о,t
протокола.

Чл. l4.1l/. При установяване на пропуски и недостатъци, който са основание за
предявяване на рекламация, Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин -

куриер) писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при
установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

l2/. Излълнителят се задължава в срок до 2 lдьаl работни дни от датата на получаване на

уведомление за рекламация от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на
протокол за рекламация и предприемане съответните мерки за отстраняване на пропуските и

недостатъците.
Чл. 15. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по чл. 14, а,т.2, не

го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възлоrкителят
едностранно съставя и подписва лротокола и той е задължителен за страните по договора.

Чл. 16. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви в посоrIения срок прлI

Възложителя, рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и той дължи отстраЕяване на
недостатъка или поемане на всички разходи по отстраняването му плюс добавка в размер на

157о от тази стойност.

ИII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕJIЯ
Чл. 11. lll. ИЗПЪЛНИТЕЛlIТ има пrэаво:



- ,Ща получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, irосочени в
настоящия договор.

- .Ща иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата псl

договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.

- ,Ща иска от Възложителя приемане на изпълнените дейности по договора с
подписване на приемо-предавателния протокол по по чл.5, al1.2 от настоящия
договор.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е длъжен:
- .Ща изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,

включително и в техническото предлоя(ение - Приложение Л!3, което е неразделна
част от настоящия договор.

- .Ща не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИrI НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 18. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛJIТ има право:
- ,Ща изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и
Техническата оферта на изпълнителя (Приложения Nsl и ЛЪ3 към настолщI.1я

договор).
- ,Ща извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно

качеството, етапите на изпълнение, резултатите, без това да пречи на оперативната
дейност на Изпълнителя.

- .Ща прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, коятtl
не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
изпълнителя.

- .Ща не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
Възложителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от Възложителя като такава в представената от него оферта.

/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- .Ща заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове

съгласно настоящия договор.
- Възложителят се задъл}кава да не разпространява под каквато и да е форма всяка

предоставена му от Излълнителя информация, имаща характер на търговска тайнх
и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

х. отговорност
Чл. 19./1/. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълЕи всички или някоя от

дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки
правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от последващо
дължимо плащане по .Щоговора.

/2/, При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнителят дължи неустойка в

размер на 30% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. При
трети установен такъв случай, Възлоrкителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по
Раздел VI от настоящия договор.

l3l, При забава на Изпълнителя в изпълнението на задъля(енията му по настоящия
договор и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатирани
несъответствия и Еедостатъци по реда Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дъллtи
неустойка в размер на |yо gа ден върху стойностга на забавеното изпълнение, но не повече от
i50% от стойността на договора.

/4l При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи
неустойка в размер на З00% от стойността на доIовора.

Дко забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения надхвърли 20 (лвалесет)
календарни дни, се счита че е налице пълЕо неизпълнение по договора.



/5/. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в piвMep на 0,1 %, върху
неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0% от
стойността на забавената сума,

/6/. Първите 1 5 дни от забавата на Възложителя са Еенаказуеми,
l'7l. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или
забава в изпълнението.

XI. ПРЕКРЛТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл. 2, ал,2 или с достигане на предвидената в чл. 3 стойност,
/2/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
/3/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по

реда на чл. 1 18 от Закона за обществените поръчки;
/4/. Възлолtителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие,

когато Изпълнителяr:
- забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20

каJIендарни дни;
- не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани

недостатъци;
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
_ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелносl,

или ликвидация.
/5/. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без

да е нмице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи l0
/десет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възлояtителят
прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.

lбl. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право
да задържи останаIIите плащаЕия до уточняването по размер на всички разходи и щети, които
ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати
на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат
приспаднати горепосочените разходи) с}ми и щети.

КI.ФОРСМАЖОР
Чл.21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл.22. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички

действия с грижата на добър стопанин, за да намаJIи до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди,

Чл. 24. Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

)mI. зАключитЕлни рАзпорЕдБи
Чл. 25..Щоговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
Чл, 26. /1/. Изменение Еа сключен договор за обществена поръчка се допуска по

изключение, при условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
/2/. Когато в срока на изпълЕение на договора, Възложителят не е достигнал

максималЕата стойност, по чл. З, той има право да удължи срока на действие на същия до
достигане на максималната стойност.

/3/. Удължаването на срока ва договора по ал. 2 става с подписване на допълнително
споразумение между страните.



Чл. 27. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в
страната законодателство.

Чл. 28. Евентуа_пни разногласия по този договор се решават от страните чрез преговори, а

при непостигане на съгласие - на основание чл.117, ы1.2 от ГПК сIраните се споразумяват! че
същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседаJIището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за

задъля(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.
По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор

(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща кьпt

отговорника на договора, указан по-долу.

Приложения:

Приложение Nq 1: Техническа спецификация от документацията.
Приложение No 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Приложение ЛЪ 3: I{eHoBo предложение на участника.

Тlе-nкоОтговорник по договор от възложителя:
е4,, Цо^

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

възло ИЗПЪЛНИТЕЛ:

('С ГДБ Име, фамилия, длъжност



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕЩМЕТ:
,,Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на прOтивопожарните съоръжения
ria тер!Iторията на,,Брикел" ЕАЩ" по три обособеяи позиции с реф. J\ъ 142002-201,7 -

ОПнс

техrlически изисквания към предмета на процедурата:

Предпlет' ,,АбонаменmнО сервuзнО обслуэlсване u поddръэtсlса на п])опlllвоllо)rар1l1лllе
съорl,J!сенuя на tllерull1орчяlllа на ,,Брuкел" ЕАЩ" по tllpu обособulч позuцuu

,:. обособена по3ициЯ ЛЪ1 - Сервизно обслужване на противопожарни уреди.
вк,пючващо техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване IIа

разпоJIагаеми пожарогасители,
Ко l t t ч е с l п в о р азl1 oJla 2а е-v ll по эlсаро lасImlе лu ;

.},lъ Brtd

Броli раз п олаzае.it1 u l1o :)lca ро2а cu 111 e_ll|

] Яmрус 2 Kz. прахов з2

2 Япlрус б Kz. ll1эaxoB 33

з Яmрус 12 Kz. l1рахоG 257

1 Mez,a б tcz. прахов 67

J Меzа ]2 Kz. прахов 1]5

6 СО2 5 кz. 158

Воdопенен 9л. 7з

8 СО2 25 Kz. 3

9 Гараltпl б Kz. прахов 1а

10 Гаранпl l2 Kz, llpaxoB ]6

I] Тайфун 2 к2. прахоо 9

l2 Тайфуl б Kz, прахов 2

Iз Спаркu б Kz. прахов 2

14 Спаркu l2 к2. прахов ]

]5 СО2 I,4 кz. 2

оБщо 780



I

Посочеttttlltе ко,lltчесll1в-l :--] г)рценпlltровъчнч u са необхоdtмч за оценка Hct оферппппе. Посочеlttчltе
Iiо-|l1lчеспlва не са обвързl--ti с броя tt Bttda lп lввърluванumе dейноспч, преd.uеп на ltроuсО\,р,Jп1(]

I-ie се доп.чска _]а се преfставят различни варианти на офертата. В излълнение rtа
разпоредбата IIа чл,,18 lr ч,1,49 от ЗоП да се счита добавено- ,,или еквивалентно/и''
навсяI(ъде, където В настояцата поръчка са посочени стандарт, спецификация. техни(iеска
OL(eIiKa. техническо одобренIlе rl,]и технически еталон по чл.48, ал.l, т.2 от ЗоП. както и
I(огато са посочени \1о_]е,]. ]Iзточник. процес, търговска марка, патент. тип. конкретсн
произход или производство.

При лоставка на eKBI.iBaleHT да се посочи еквивалента. В случай, че се пред.,]ага
еквивалснт. участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез
доказателствата по чл.52 от Зоп- че предлаганите решения удовлетворяват ло
еI(вивалснтеН начин изискваНиJIта, определеНи от техническата спецификация.

l Участниците за извършване на сервизно обслужване (техническо
обслутtваtrе, презареждане и хидростатично изпитване) ,u проrr"опоп,арни уредби.
r,рябва да осъtцествяват дейността си и разполагат с технически средства 

" оборулЬu"" 
"съответс1,вие с и[Iструкциите за експлоатация на производителя и изискванията на БflСlso l l602-2 "Защита срещу пожар. Носишtи и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и

техническО обслужване,", но не по-малко от определените в приложение JФЗ от НАРЕ!БА
]\q 8l2lз-5З l от 09.09.2014г.

д Техническото обслуrкване! презареждането и хидростатичното изпитване на
про,гивоIIоя(арНите уреди се удостоверява с трайно закрепени върху корпусите на чредите
стпI(ери за извършената дейност, които не трябва да бъдат преп,rахвани до слелвацото
обслуrкване. Стикерите трябва да бъдат саморазрушаващи се при опит да бълат отлепени,l За извършеното техничес*о обaпу*rч"", презареждане riли хидростатично
изtl',.тване (в комбинация или поотделно) се изготвя проmокол (прилотtение Nл9 от
н^рЕдБА Ns8l2lз-5З1 от 09,09.20l4г.), копие от който се представя на собственика на
прот1,1вопожарните уреди.

[ Изпълнителят, извършва сервизно обслужване на противопожарни уреди,презарежда носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и
пенообразчватели, за които е удостоверено съответствие съгласно наредбата по чл. ]7. ал,j ot ЗМВР.

l При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени
от IIролIзводителя на пожарогасителя, ,ща се влагат само нови и неупотребявани резерв}Iичастн 1,I Nlатериали. произведени до 12 месеца преди датата на доставката, като качеството
!l\I се доказва с декларация за съответствие издадена от Изпълнителя и сертификат за
качес,гво.

l Гаранционен срок за качеството на извършените видове работа да е в
съответствие с ISO l1602-2:200, т.4.3.1 Общи положения (да покрива *а,,"ийапrrя сро* 

"аеI(сплоатация между два поредни технически прегледа! т.е. една година). В гаранцrtоttния
cpolc Изпълнит'елят отстранява със свои средства появилите се пропусl(и 1.I деt}еl<ти.
,,lължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен
гIротокол.

l Приемането на обслужените пожарогасители става с подписването на
приеi\Jо - предавателеI-1 протокол! след визуален оглед и проверка на документите. като по



{ ТранспортIлрането на пожарогаслIтелите от структурIIи.Iе
Възлоrltителя ( uexoBe. п,-]ощадки и др.) до ремонтната база на изпълнителя tt
rlзвършва от Излълнителя. за негова сметка.

желание на въз.lо;{ttiте.lя- може да бъде задействан по един произво.пно избран
ПОЖаРОГаСИТеJ] от всеки вид. В случай, че след визуалния оглед и задействанеrо се
установи. че усj]угата е извършена некачественоJ работата няма да бъде приемана.
['lартидата от некачественО обработени по*ароauсиrеп", се връща за повторна обработка
до приве)i(дането LINI в готовIIост за работа, за сметка на Изпълнителя.

звена на
обрагво се

l Негодните пожарогасители се окомплектоват и връщат на Възлоlките,пя с
I]ротокол за брак. а за услугата се заплаща yz от цената за сервизно обслужване,

l Всяко три]!lесечие, фирмата извършваща сьрв"rно обiлужване преставя
подробllа справка на ръководителя на Звено ссгиБ, tsкJIючваща количествата вила и
cTotfHocTTa на извършените операции и вложени резервни части, както и c}lN,lapнo
tlзразходвани средства по договора до момента.

Д Изисквани документи при участпе:- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностl.tLе rlo
чл,3, т.4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) от НАРЕ.ЩБА ЛЪ
812lз-5З l от 09.09.20l4г.

- УчастнициТе да разполагаТ с квалифициран персонал - миниN,lуN' четириi\{а
сервизни работници /доказва се с копие на удостоверението за професионално
обучение на основание нАрЕдБА хЪ 812lз-531 от 09.09.20l4г, -за всеки елин
от четиримата сервизни работници

- Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборулване за
сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/.l Начин на изпълнение: Сервизно обслуrкване на ПП урели- техническо обслужване на носими или возими ПГА;

- презарея(дане на носими или возими ПГА;
- хидростатично изпитване на носими или возими ПГА
l Срок на изпълненIIе яа техническото обслужване: до 4 дни на партliда

поiкарогасrlтели, счптано от деня на предаването им от Възложителя.
l Прп приемапе на доставка на обслужени tlожарогасители се представят

сJеднllтс документи:
- Приемо - предавателен протокол (приложение N9 от НАРЕ!БА Nq8l2lз-531

от 09.09.20l4г.);
- Удостоверение за качество за съответствие с БЩС ISO l l602-2:2000;
- Удостоверение за съответствие на вложените пожарогасителни прахове Ll

пеноонразуватели, съгласно наредбата по чл. l7. ал.5 от ЗМВР;
_ Щекларация за съответствие на вложения трансIIортиращ газ:
_ Щекларация за съответствие Ila вложените резервни части и сертификат за

качество.
- Декларация за срока на годност на вложени,l.е резервни части и гасителt]l,I

вещества;
- Вентилите на праховите И СО2 ПОХ(аРОГасители да притежават маркировка СЕ.
- Фактура - оригинал.



l KplrTeplrl"r за оценка - най - ниска цена за еднократIlо извърlпваIIе
дейностпте по обе--rт;хване на цялото количество разполагаеми пожарогасител
/технlrческо обс.]\,r{iване! зареждане и хидростатично изпитване /.l Срокът на lIзпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от
дата,га на сключване на ]оговора или до достигане на общата стойност ( 15 000 лв. без
ДДС) на договора. в завl]с]l\Iост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на
обrtlа,rа стойност и.-l и Jостигане на горепосочения срок доl.овора се прекратява,

I

ИЗГоТВИЛ:
Р-л звено

/uнuс. П.'Пеmков/



fшъ VАИЕР ИН}КЕНЕРИНГ
П РОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИ КА

мага:!ия rел:0/_з]jб З3 4.! !so 900]:200В
lSo ]4001-200,!

оl]sдs 1а00]:2о07

Обособена позиция 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕFIИВ

Ol : ФлЙг.]р инжЕIlЕрLIнг Еоод

ГilJl{/БУЛС'I'АТ: 1 2j65З67j

t c,-l. : 04J 1 / (l 24 58, факс: 043 l / 6 24 58. e-mail: 1 \]ддqhе]ДаДЫ, Lrlr

Ii l,rr ol|repTa зal в,]rзлагаtlе на обlлествеIIа lrоръrlка чрез обява за събиране tIa офер-t tt с
Iille.I\leT: ,, Абоrrапrентrrо сервIlзно обс;rужваrrе Il подлр,ьжка IIа lrpoTltBoпorкapllllTe
сьорь?{iеIIпЯ IIа ,герII l,орrrя,'а на.,,Брлlкел" ЕАЩ" по Tprr обособеrrrr поrIIIlIlII с pcr}. J\Ъ
1J2002-20l7 - оПнс. в tIacTTa за Обособеlrа IrозIIцtlя -й2 - ,,Е*"пr"""чно пбоllrrпlсн,,ru
обс.lr iKBatlc IIа по?ка роизвестлtтеjIIIII cIlcTeпtlI в обектrrте па ,,Брrlltе.п'' ЕА!,
Rli,'IоrIващо IIоддържанс на цент,рала, пожароизRсстIiтс.пIl, ръчltл! буr oIlIl, cIlpelIII II
прll нсобхолrliчlост peNIoHT на :l.cltltKaTa''.

f]cK;laprTpaltte. че сп.Iе запознат1l с изискваIlияга rI усJlовllяl.а за _ччас].ис в обявената сrт
Вас обtrlсствена лоръчка. Съгласни сме с пос,гавенIл ге от Вас условпя и гI,t tlplrebtaпle без
вl]зражеIJlIя.
O(lcp,aTa съдърх(а едив вариант за изпълIIение на поръчкi.I а. съг.r]асно 1.1зlIсI(ванlIята на
в ь,]_IIожLlт,еjlя.

дко бт,rlем 1,1збраItи за Изпълнител lla поръчката. изпълненIiеl]о llte бь,ле r] IIъjItIо
с l,о I I]CTс,I l]r{e с 'l'ехничесttата спеuи(lикация п усJIовиJI зil l]зпълнсIIIlе на Il0I]ыll(alTa.
l I1lc]t: ttlTteH пте от IIас ).словия са както сJlсдва:

Пllсшlага Hct от Изllълttите;lяИзлlсltвано оr I]ъзлох<ителя

Скzпd tп .ttaпrcpualtt ,,БП" ,tg75
C'ltc,t елlа,rа е око]!lплеIсована сьс следl]и Ie сl,()I)ьжсtIия]

- l [elпtllct.ltt tlllC1. 1Ql,
- /lultt,tttK оllпlччеIt ,.;ltзrl:lo" 3З бр
- ,1ц1-1t.1,16n11o,r,,rt бttпlерtttt ] 2 l.' 2 (ry.

Поdспtанtluя ,,Пресово l ''
Сисгепtата е окоп{плектована със олсдниIе сьоI]ъп(енrlя:

- I.{e н пt 1эct.,t tt ПLI('-! - t бр.
flапtчttл; оllпlllчсн .,,4tlo.ttl ' 9 бр

- ,,1K1,_tt,1,.ttlпto7-1lttt бапtе11чu 12 l' 2 бр

Поdспtпн tluя ,,Пресово 2"
CttcTeltaTa с о ко]\| плеKт о вана със с.цел,Iп-lе с.ьор1,)l(сIIrlя:

ellll1ptl.п.l IlИ( .l 1

('rtulcllitta е окоlltплсI(тоRаtlа сьс
слелн иl е с],оl]ъ)]лФ}Itlя:

CtaaO зп .ltапrcопа-,tч ..Бll "
лл75

Crtct eпlaTa е о l(ol\,l пле кт ol]a на сьс
с,,Iсдtlите с b()pl))liellllя :

- IJelttttptt.lct ПIl() .| l (цl,

-,Цоlltчttt; olltпtt.telt.,Апо_tо" З б1l
- ,,1t:1,-ttt,t cttl trцл ttt (лrrпrcрчч 12 I' :
бр

Поiспtонttttя,,IItлесово l.
Систеьlаr,а е oKo]\IIltleI(Tol]aHa със
слелllите съоръ)кеIlия :

- I|eHlпptllа ПI.I(- 1 1 бр,
- /]ctпt,tttli oпllttt,telt,, Alll,t rl' t) 

r'i,n

- l1lcy,tt.t,.,lclпtclllttt.t бапtерчч l1 l;- ,



]tоtttчttt; оlllltччаil].'S 8()З 0

Jчпtччк опtllччен
_1 Kt ttt, t спll о р t t tl баmеlш u

- I |eHntpa,tct
- Дапlчttк о1,1111ччен

,, дtlrl.trl
1 .? l,,

9бр
2бр

l (цl,

-27

-2 бр.

- l]eltttt1lct,tu IIIl(' J l (.l1l

- /lчпtч ltк a) I11] 1lt Lt с 1! ,. |l 11O.-l о "

-,,1 Kl, 1 t l"t tt l l t o 
1,1 

t t t t б tt t lt e ll t t lt

CEltl() зп ]rппrcрuLtu у!зI ,,ЕП"
Clrcl eltaTa е !rк\]\:г,laктоRанп със сле:lнитс съo]]ъ)Iiеllпя:

(,

Ct+lad за ,ltапrcаuплu 
"\ф3 !

,,Еп"
Систелtага е око\tп,lек IOBaHa със
сJIелни,l,е с-ьоl]ъrкеЕI}lя :

- IJetttпllct,,tu lIIIC 8 ] бр
- Дчпtчttл; tlltlltttчelt,,,4l1rl.trl " 2-
бр
- Altvllylln1611111.1 батеllии 12 V

пIl(- 8
,.,4поlо"

ор,
- AKyпly.laTopHlI багерии 12 V

БIцу l
Сttсlелlа,га с ок(]i\lп_цектоваIlа с-ьс следнLlтс съоръ)I(еI]tlя:

- ltенпцэсt;tа ПИС F,S4000i2 ] бр,

- flапtччл; оllrпl.tчеr1 -ES 8rJ' б бр.

- ,1t;y,.lty-.,tcllllo1-1Htl бttпlelltttt l2 I, 2 бр

Сlclru) lu ,ltапrcDualu -lh3 2

,,Еп"
Crtc t епlат а е ol(oN! IUIeK l oBalIa clrc
с.Iелtlите съоl)ъп(еI]ия:

I|cttntpu ltr llI,1('J l (lp

- J ktпt,lttl; rlп пt ttчеt t,,,,! tlo_,trl 
" 2l

iцl
- Аltl lлlу.паl tl1,1ltll бaтepltt.t 12 V 2

CtcllaD зtt х tb,ll п Ko:l tt ,.ЕII"
('lrcTerta,гa е OI(O\II]лeKTol]aIla с ьс

слелни l е с1,0р b7I(etlllrl :

- Ileltlltlltt.tч lIП(' 1 1 {lp

- JIапlчttt; tlllllttt,tcl t,, tlпо;Irl " ] ]

бр
,.l t;l,,lt1,,lrtпtlцltttt бапtеlltttt ]2 I

KoltattDtta золп,,ЕП"
Ctlcтeltala е ol{oi\,l ll.jle K,l oBatla със
слеlIнlJте с,ьоръ)I(енr.Iя :

- IJcrtmpa-,ttt ПI7С FS]()0()i2 l {i1l

- Jlшtt.tttt; 0I1l11ч|!е1! IjS SrJ' 6

бр.

- ,1K1,.lt1,.16y11,1rr,,rt бсtпlеlltttt ] 2 I'

Бщу 1
Сисl,елtата е око]\II ljleK гtrl]alla сl,с
сJIелI lLl te съорь)l(енlJя:

- I{eltпtlltlttt Пl]С FSJ000,'2 l (lp

-,\tпtl,tttt; оllпtччеttI'S' 8()3() б бр
- Att1,.ttr,-r ru,, rrr,,,t бtчltерчtt 12 I'

Бщу2
С исl ellaTa е окON,lг лектована с,ьс
следните съор,ь)I(ения j

- IJенпцlсt_,ttt П[4(| FS10()0/2 , 1 (цl

- ltпtt,ttпc оппtttченF,\ 803|) 1 бр
- ,1к1,111,1цп, urr,,t бсtпtеlltttt ] 2 L'

Супt ttллtо опtdел ett tte,, Нова
чсtсllt"

системата е окомплектоваI Ia със
следните съоl)ъженил:

[Jet t пцлсt.,t tt П ]lC' Г S 4 0 0 0i 2

Ctclod за лtаtltерurшu LYp32 .ЕП"
CиcTeMitTa е око]\lплсктоRана сl,с сjlедIIи,l-с съоl)ъ;(енлlя:

- I{eltпtllct-la ПLIС 1 I Гцl

- !чпlчuк olllllttчelt,,,4l,ttlltl " 2l (l1l

- Ак.чмулаторлtи батсрлtи 12V 2 бр,

Сt<лаl зп хtuluкалtt 'ЕП"
С' ttcTeltaTa е OKoN{llr-leKToBaria със cJIeiltl и1 е

- /Juпt,tttK оrltllччеl ! ,,l1llolrl'
- ,,1л7,,t t1,,l чплц-ltt tt бсlпlерttч l2 l"

Ko"ttaHdlto зо,цп,,ЕП"
СисlеNrата е око N,I плекто BaI Ia със слслIlи гс съоI)ъ)l(еI lll я j

ПИС P'S1()00/2 l бр
-.[|сtпtчttь опtllllчаll ГS Л/rJ0 6 (lp

- AKl,.lt1,.lttlttolltttt бсrпtlltttt !2 I' 2 (цl

Бщу 2
CrtcTeпtaTa е окоl\,1плектована със с_пелнl]те с,ьоръ)I(ен}lя:

- Ilettпlpttla IIИ(' ]|S1000i2 1 бр.

- f{апtчuк ()l1пluчеlt ЛS 80J0 J бр
- ,Iк1,.lt1,,1аlп()рцц бсrпrcрчч l2 Il 2 (цl

Суш tblH о о пtdел ен пе,, Но с ct ч ас ttt "
Систеплата е окопlплектована със следниlе съоръжения,

- I{еltпцэа:tа П I.IC F,\10()0/2 -- ] бр
- !опlчttк lппlllчен Д.S .l0J0 З бр.
- Акупtчлаторни батерлпт 12 V 2 бр.

2

2

2

2



I

Прrtслtашtе условIIето rIa Възлоrrсителя. че посочеtIият брой пожаl]оизвссl.ителн!I
иIIсl,аJIациlt е ориентировъчеII и N{ox(e Jia се увеличава с включвапс на llнcTilllall,lи сI]зтскьл гаранIlиоlrен срок или да се намалява с отпадаltе на,rакива L]IlcTа]laltl]и. кOиIоtlс \IOl ат /lat се обслуlкват II peMoHTIlpaT.

нс сс лопуска да се представят разJични вариаIIти на o(lepTara. В лtзltьлtlенttс на
1rазttоllеlба'rа на чл.48 п чл.49 от ЗоП да се счита .rtобавено ..и:lll еквrтваqеlIтно/и-.
IIався](ъ.ltе. Iiъде,I,о в настояIца,],а поръчка са посоаIени стан.цар,].. сIlсцrt(lltttаlIrтя.
1'схнIIчсска оцеIIка. гехIlическо одобрение или техtIлIческil е.гzUIоlI по чл.48- ац.1. т,2 от.ЗоП. KaKTil lI когато са посочени молел. източнrIк. пропес. търI.овска l{apкa. патснт. l иIl.
KoHKpeTeI] tltr]оl]зход или пролlзводство. flопуска се доставка IJa анaUIозII. IIроизвелеIlи от
съUIIJя li.rILl ОТ Друг llроизводител.

lIРи ,,16glnrraa IIа eKBLIBaJIeIlT да се посоrIи еквиl]алеl1та, [3 сл1^1д;1. IIе се III]едJ1ага
eKBli]]itJIeH1,. учас,гIi}Il(Ът трябва да докаrItе с подходяlllи средс].tsа. вIшюч!Iте.хIIо с чрезjlоказатслстваТа по чл.52 от ЗоП. че предлаганIll.е решения чдовлетворJIt]ат IIо
cKBI,IBaJ]eHTeH llачин изискRанията! оIlрсде]]епIj о.г техниIIеската специфrIкация,

CpoKr,T' lla IlзпълненIlе lla дейнос,гIлте с 112 /дваtlалссет/ ллесеца. считанО от ii.aTa.ta lIa
ск-lIIочl]аtlе }Ia договор или до llocTllгatte на обLItага NI-v cToiiнocl. в завltсиNIос.I ()т l ()rra
кое clT сr,битлIЯl,а настъпИ първо, ПрИ дaс гиrане ,,о общu,,.u cToiilroc.I. иЛи досl-},Jгане IIа
IорепосоtIениЯ срок договора се tIpeKpa..l я Bil.,

-,A]i_\,\I\,IalLrpHIr батсрlrlt 12 V
]бр

С| п t tt.l t t о о tltde, t et t u е
,,cllttlLl{l чпсttt"

Сисl eltaTa е око\tп jieK].OBalIa с ьс
следнIlте съоI)ъ)I(сIlIIя:

- IJеltп ] бп,Дап, зЬр
- Акуь V

следнll Iе съорь)l(сЕlия:
- I{ettпtlэtt.,ttt I l II(, F,\1()00/2 бр
-Лttпt,tttt:tlt1111ll|!cllЛý,ЧrJl/ itl
- Al;1,.tt1,.1r,rrnrr,,rt бrпtleptttt 12 |

) бр,

Toooottttte 08- ]
Сисr ebtaтa с oK0llll_qcKToBaIIa със
слс,llнIlте съоръ)кеI lLlя :

- Ilettпtptt.ttl ППС Г,\100012 ! (цl,

- /|сtпt,tttt; Oпll?llчеll l,-,\ s()з0 2 бр
- Ак\,tчlч_паторни баr срлtи ] 2 V

2 бп.

Пресultко-4
Сис,геш,tа,lа е окоi\IIlлек,J.оваIIа с ьс
сjlедни Iе съ()]]ъ)liения:
- I|eltпtptl.пr llIIС'Г5]000,'2 ] бll
_ дttпtчttь. о|ll1tI!,!|,l!|,\,ЧllЗ'1 l,-,t'
- АЦ'_tt1,,tцх761171rt бшllеlltttl ] 2 ,t,

2бо

ll

ПtlecultKo-4
('t.tс,геп,tаlа е окомплектована със следните съоръ)i(еIJIJя:

- lteHпlpct.,ta ПIIС FS1000/2 l бр

Товаоuuле 08-I
Систспlата е окомллекl.ована със следни.ге съоръжеl]ия:

- llatmpctлa ПtrlС l-S4000/2 1 фl
- !сttltчttк оllпlll|rч1 FS 8030 2 фl
- Акумулаторни батсрилt 12 V 2 бр.

- flаtпчtп; оlltlluчеl1 Л,S 8(rJ'
- ,1t;1,_tt1.1r,,rrurrr,rr бспперчtt ]2 I,,

-l(цl
2бр

l2

ll

14



Ilачllrr tla II]IIъ.I I I etl IIе:
- Aбorlir1,1cliTtttlTo се]]вrIзIiо обслуlкваtrе BK]'lIorIBa: eжei\]ecetIHa провеI]ка на сIiстеNlага.,llОI(аЗВаНс на работсlсt Iособността й в TecTrrBll и peaJleH рс)ким. преIIасr 1loiiBaHe tla

LIllTe Ko\lпoIleIIl-tl,
BceKtl \Iесец;

повIlкваlIе от възJIо)кителя:

} I]c.rlO\IяBaHe: 
ВъзIIикIIа-]I'I ПОВрсДI,I ло 24 ,taca слсл

- Врспtс за оIстраняване на IIовредата - до З дни слсд чве,цо]\{яваIIе:- П;lIl BccKlr техtII,IческIi прсглеJ }Ia систсi\lиlе aa ,,uд',uaоо IIprIcNIo-1Il]c]IaBa.гeJIcll
IIl]()TOI(O,r] \Iс)I(дv cTpaHIlTe, в който се отбелязват всиtlклI OTK.JIOHeIltlя. конста гrlр.tIIII я]]н}I
I lс.I(осl,аты(l.t. резервни частIl под_цежаIди на под\,IяI{а Li др.

!oKr tIcllr ll llptl II }пълненtlе на цейllос гll гс:
опшutltапепю uЗп7,л нен llelrlo tta ieйпoctllttltle по dozoBtllla се llзвъl)llrва е)lсеllесечll()tta ба,lо:

- Фаrtту1-ltt за абонапlен,tни такси:
- lBycrlraHHo подп}Iсани протокоjll] за I-1звършепата работа. с liocoll'alIe rla броя lr

пожароизвеотитеJI}Iи иtlс.галацlI lI :

езерOпll чосlrlu се uзсърlпоо но базtt:
зерRни час.Iи. материаJIлI и коIIсуп,IатиI]и:
l със спецификация (вид. техI]tIческIi

IIzl])аfirстри, 1(олиtIество. lteHa) за вло]кеtlите резсрвнIi tIасти. i\Ia гсl]I.iiLлI] Ii
I(онсуN{атиI]иi

- Сертификат}I за KaaIecTBo от lIроизводиl-еля за BJ]o)l{etII1.1.e резервIIи частli:- ГараtIцttонлtll карти за в ожени резервIlи частлI;
- Пllотокол за предадени е на Възлоirtителя отпаднаjIи прIl реN,Iон.а ]\{атериа-ци I,I

llезсl]вttи части (вид. 1.ех}lIлаIески парап,Iеlри. колLlчество. цена).

Гаранr,ирамс. че смс в състояIlие ,ца rlзпълниNI KaiIecTBeIlo по]]ъчката tj п.Ljll{0
съответстI]ие с гореописаната оферrа.

IlрrlлсlrItсItrtя:
l I рп,поiItенl,тс Nl1 Деltларация. че при изfо.l.вяIlе lra офсртата са спазени
свьрзанtI с дант,ци и осигуровки. опазванс на околfiата срсла, закрrtла
\ с_lL]вtIята IIа rрул,

от ЗоП. в с;tучай"

,]а,цъ_iIr(енlля] 
а-

Iia ]астосI,],а и

че се доl(азва
[ [plL,lclжellrle Nl2 - .l]oKyrureHT}I по чл. 52. лп,3
еl(вIlIзi]"1е}Iтllос I Ii.]ltT аналог.

упъ:rtlомощеtt да lIодпише наOтояulото Лредложеtl1.1е е:
|,лI IrI t]PAl ItIEBA

fiaLa 1i.04.20l7г,

IIОДПI,1(' и I Il]ЧА'Г:

],дtIя tsрАIILIЕвл

упрдвI,1l,Ел
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ФДЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ
П РОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

каJан,rък б Ic0 б}л 'ГеFДр.rс Llt]ов'8а
офис tел 

'фаFс,Q,lЗllб 
2,1 58

мrгаiин_тсл 0Z31;6 Jз ']GS|,i:0888 бд7 €2€

€_mаll t_vl6n.irola(ra.hv ь!
е-пrаilоfllсе@hg-Пф.опl

Оtц!.ц.+ t\/'b
!sо 9001:2008

lSo 14о01:200,1
оl]5дs 13001:2007

Обособена позиция 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

()r: ФАЙIjр I,IIIжDlIЕрLIнг Еоод

UИI{/БУJtСТ.д\Т: 1 23653673

rc,,ll,: 04З1 / 6 24 58, факс: 04З1 / 6 24 5tl. е-rrrаi]:LцццgJ]s\,аiааh1.hg

Iir,rr o(lepTa за възлаr,ане на обцествена llор,ьчкil чрез обява за сьбlrраttс па о(lер'гll с

прсrtNlет: ,, Дбонапrентно сервизно обслужваlIе II поддръжка IIа IIpoTIlBolIo?KapIIItTe

сLорLrfiеIIllЯ IIа терllторIiя,Га на ,,Брrlксл" ЕЛfi" пО трп обособеIrП позIlllIlII с реф. "ГlЪ

l J2002-2017 _ ОПllс. в частта за Обособена позIlцIlя ЛЪ2 - ,,Eпteпrcce.ltro абоIlаllсtl,гнo

oбc.,rt,iKBarle на Il0жароIlзвестIlтелllII cIlcTeýIII в обектlrте lla ,,Брпrсс.п" ЕА.Щ,

Dli..rIollBaltlo Ilоддържане на цен'Iрала, lIожароrIзвестIlте.пIl, рыIIIII бу,l,опп, cIlpeIlII п

ttprl rlеобходlrпrост pc]lloHT па тенIIката".

1,1]rt.ь;tItепtrего 1Ia пъJlния предl\,1ет IIа поръчката Itle и:]върltlLINI пl]лI с,]lелtIrI'I'е IteIIlI:

Л! наилtенованrtе
Ел, ;ttсссчна ltelIa l],пв,

без ЛД(]

Ctc,lad за лtапtеDчалu,,БП" JYg75

С'tlстелlа-га е о ко]\,| плектована със следllитс с,l)ор,ьrкеti и я:

- ltet tпtра.lа
- lmпчlпt ol1t1,11t|l el l

пис 1

,, дtlоlо "
lQэ

- 33 бр.

2 бр,- 1li.l,.ll.\|.,tt11lopH ll бamelэtttt l2 l,'

] 5.80

)

Ц.9 dg!!! л!!д!! д-J!р!с о в о 1 "
Сttстелtа,га е око]\,tплектова}Iа със сJlедtlите съ.]р,ь)I(сн ll я:

- !leltllцlctttt
- rItr пl,ttt t; оlllпll ч el!

пис 4

,,Altо-цrl "
] бр,

9 (цl

2бр- .4t;t,tt1,,чtlпlo1llttt бctlпellLttt 12 l'

2 ] .0()

П odc ltla lt t|ttя,, Пр ес о во 2'!
Cttc гсп,lата е окоlllплектоваl,tа със слелнIlте съоръ)кеLItlя:

- I |аtпцэаlсt
- r\ttпlчttлt оl1l111lч е1 l

гIи(,]
,,,,1tlolo

]бр
9 (4l

2бр- AK_yl,tt1,,,talllo1llt tt бtlпel,slttt j 2 l"

2] 00

4

Сt<лаd за лtппlеоttалtt lYg31 ,,ЕП"
Сlrс,rепlа,l а с окоillплектована със следнtrте съор,],)кения:

- I |еttпцlо:tсt
- /{спtlчtп; оlпllччан

пI1(: ;J

,, Alltlto
- l (цl,

27 (цl.
) бll- А Ky,lty,lctlпopttt.t бcпttelltltt ]2 l

2].60



('tlltti lп,ttoпlелlпо,lu -i\"tl3 2 ,,ЕП"
('Itclcitll,.-. J ]l.ia\III.1cKIoBatla сl,с cjle-tIll1Tc c1,oPlrrlicIIlIл:

- I|eHtltpala
- Дапtчttк оппlччен
- Акчltr,латорни бi

пис 1

,,Апою''
ии 12 V

l Гцl

2l (цl,

-2бп.

]5.00

6

C tclttd з а x tt-tt u Kс,t u,,ЕП "
CrtcTerlaга е (rKo\tп,leliIoBaHa със сJIедните съоръ)I(еliия:

lбр
lI бр.

2 (lp,-,1l;l,.ltt, t,tlltoIllttt бctпtelltttt l2 l'

- I lенпцlа.ttt
- !счllчttк оllпlLlчен

2з,00

-1

К o,,tt о tt d н а з a,,l п,, Е П "
Систеrtаl а е око\tплектована със сjlедl lи l,e съ0])l,ж€tI}lяi

- Ilcttпtlltllrt
- !сtпlч tt к ( ltll1l 1 l.!ell

пIIс FSJ000/2 -

FS 80з0
1 (цl-

б бр,

2бр-,,1 K,l,.lt.t.l tt tlt tl1ll t tt бч tlt elltt tt 1 LI'

2].00

8

Бщу 1

f t.lctcпtaTa е окомплсктоваlIа със сJIе.цнrrте съоI]ъ)liениrl:

- l{ettпt7ltt.,ttt IIИ('ГS1000,"2 l Ql
,7\tпlt,tttl; оl1l1lччаlr 1j.ý 81]J1l б iцl,

- ,,| ц1,1t1l.,t апlоllн tt бtlltle1,1utt ]2 I' 2 (цl

21.00

q - Itettпtllct.ttl
- Jсtпt чttл; оt1l111tч el l

-,.l t;t,.t t l,.rc пll tl t-ll t u бt

ПI,IС FS1000i2 ] бр
lis 80_]r) 4 бр.

t ]2V 2бр

Бщу 2
C'ttc reMaTa е окоl\lIlлектована със следtItl,ле с,ь()ръп(ения:

21 00

l()

Сл, ttl ttл lt о о пtDеце н uе,, IIо в п ч ctc tlt "
('Ltc-IcN{aTa е око Nl l]лектована със сJ]едI{ите съоръ)I(еtlия:

- I{еt.tпtралtr ПIlС FS]000/2 l (цl,

- )!апlчttк оl1l1lLlчел! FS 8()З0 З (цэ,

- z\куtчtl,латорни батерлtи 12 V 2 бр

2],00

ll

С'| tlt ttл н о о m l arc н uе,, с lltap а час tlt "
Систеьlаtа е окомплектоваIlа със следните съорl,)I(ения:

- Ileltпtpa:ta ПII(' FS]000,i2 l (lр.

- ilcttltчttK оl,tп11.1че1! Л,ý 80_10 3 бр,

- Акумулаr,орни бат,ериш 12 V 2 бр.

21 .00

l]

Цех ., П оdzопtвtчпелеп "
('llc-l,elvIaTa е окоlllплекIована със слелlI}lте съоръжсtIия:

,lJeHпlpct.,ttt ПIlС l:,g1()00i2 1 бр
- lttпlчttti ot,tllпl|telt F'S 8030 б бр
- ,4Ky.ll1lta11l671111t бапlеlэtttt 12 Il 2 (4l.

21 ,00

lj

I'oBatltцtle 08-]
Crtct,cbtaTa с окоN,lплектова на със следните съоl]ъ)кенtlя:

- I lettпl1:sctlto IIИС 1,-SJ()0()/2 l (цl,

- !апlчuл;0l1l1,1llчеll FS 8030 2 бр.

- Акумула,горни батерии 12 V - 2 бр,

l9,0t)

1.1

Пресultка-4
('rlc,leN,raTa е oKol\l плектована със сле/lните съоръ)кения:

- lteHпllltl1ct ПIlC FS4000/2 l б1l,

- 7\аlltчltлс оtlпlччен Л,\ .90j' 1 бр
- Аку.ltу-lапltllэlltt бctпlel:stttt ]2 l' 2 il1l

l9.00

Обrца cToiiHocT за €дин месец в лв. без .Щ.ЩС з 1 7.40

Обltlа cTol:irrocT за дванадесет месеца в ;IB. без fl.ЩС з 808.80



t

l\lе.1,1аганаIа от нас цена :]а lIзIIъjIнение на llоръчl(а,[а е в -ileBa. бсз flflC. DDP
clсr]a,iloBa база tla Вr,злоlки'геля в гр.['ьлъбово Извт,II грала- об;r, Стара Зiгора
(Иltкотерлtс 2010) lr вк,тючва всичк!t разходи по досlавката.

ценатаеокончателнаитвърда.инесобвързztнаскаквиlоидаслру,гrI_условия.
I(IleJlIl'гII11 ll п.lатежнl] срс]дства. с]lорми на IIJ]ащаIIс rI гаранп,иlI. освен изрlJtl}lо

vlIONISI{aIltTe в f{окl'rtентаuията за учас],Ilе. IJeHaTa вклlt'lчва всички възl{о)l(llt,l ра]ходи
п0 llзпълIlеtI IleTo Ita поръчката pI не п,lоrt(е ла бъде проN{еIIяIlа! освен IIа осIIоваIiиеlо.

пос()чс}iо в flокчrтелlтацията за уtIастие.

Прлtеплалле и cNte съг_]IасFiI,t с прелвари,rелIIо iIосочеIlото от l],ьз_тttllIсltте,ltя в обяваТа

tIo обlцествслtата поръllка IIзtlcкBalte_ tle ако llрелложе}tаl,а ol нас ценit Зit И'ЗРабО'ГItа t,T

;(lcTal]i(t] I{a IlзlIелIiята IlадвrIшава iIредварll,t,с.lltlо опрслеJIеllеl'а llpoI Ilо}нп сгоilllост
lIa пOръчката ще бъдеп,1 oTcтpaнe}Irt от учасгriе в llDоllедурлта-

ПpltcMaMe условия,fа на плаIIIанс IlосочсllII l] пр()скта на.Il0гOROрir.

.Щек,lарllрапIе. че в случай, че бъде отl(рито несъответст]]ис \{e)KJ(v IIредложсIIлIтс

e_lI]Il]IlI]lli Ilel]}l и обrца cToiiltoc r. порадI.l ]lOпycIJaTa TexHlllIecl(a грсшка от IlallIa c,I,patla.

c}le ст,гr]l1сIlи Въз_по;китеrtят да I(JIacItpa HlrLI]aTa о4)ерта lta база гtрс't1,1t LlrKeH и l'(' lIo-IIlIcKrI

Ilc IIIL

}iII],.lt]о\l0iцен,lа подпиl]1е нас,tOяl11оl(l Ilрсд rIо)ке tlIlс е : ТАI{Я ВРАIltlЕВД

,Г{ата 1 1,04.2()17 г.

I]ОЛIIИС'иIIЕtIА'i':
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А] I-}l I]PAi]IIEBA

)"-] II)ABI,{l,E.]l


