
договор

л} кс_02_2017-01

Днес 27.03.20l8 г., в гр. Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕА.Щ гр,Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обласr,

Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК 12З526494, Елеttтронtlа

поща: пlагkеt@Ьrikеl-Ьg.соm Интернет адрес: http://ww.bгikel-bg.com, регистрирано в търговсIill;r

регистър при Дгенцията по вписванията с ЕИК: |2З526494; Разплащателна сметка: IBAN:
BGl4[INCR70001521719468, BIC: UNCRBGSF, ,,Уникредит Булбанк" Д.Щ, представлява]lо o,1

Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ;

.и

,rТИВИ ГРУП" ЕА[, със седалище и адрес на управление: обл. XacKolзcl. ilбtt1.

,Щимитровград, гр. .Щимитровград, ул."Вилхелм Пик" Nq 10, тел. 039l/6 15 61; факс 0j91/6 j() ti():

Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК:836146560: Eлert't1'ltlttltlt

поща: tivigгoup@tivigгoup.com. Интернет адрес: ,tr,ъ.r,v,tivigгorrp.com. Разплащателна сметка: lB.\ i,]:

BGl8RZBB9l551086821019, BIC: RZBBBGSF, в банка ,.Райфайзенбанк БългариrI" EAfl tp

,Щипtитровград, представлявано от Веселин Нuколов Милев - Управител, наричаl]о зzl lil]itl li()( l

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

FIа ocHoBaHlle Решение N9 183/27.02.2018г. на Изпълнителния директор на ,,Брикел" liz\l I llr

определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,!ocTaBlca на лагсрII t1l

технологIIчните нуждII н, ,,Брикел" ЕАД", реф. лъ Kc-02-2017-0l, възложеtlаl Ill)c i

квали (lикационна система с предмет: ,,.Щоставка на лагери", реф. Лi КС-02-2017 се cI(JllotIIl

настояцият flоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРЛ
1. Предметът на настоящия договор е доставка на лагерIl п втулки, възложена в резулта'l- llil
проведена процедура за възлагане на ОП чрез договаряне с предварителна покана за учасl'IIе, (,

' предмет: ,,ffocTaBKa на лагерп за технологичнIпе нуждII на ,,Брикел" ЕАЩ", реф. М KC-02-20l7-
0l.
2. Изделията, предмет на доставка са описани по наименование, вид, модел и KoлlltlecT]}l.] t!

техническата специdlикация в документацията по процедурата (Приложение Лql къпl догОвОl]а) lI ll
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Прtrлоltсение Nq2 къпr дог()l}()l]1l ).

които следва да се считат за приложение и неразделна част от договора.
3. Щоставката се извършва след tIодадена заявка от страна на Възлохtителя, ц65116 p19711g -,111 lit, t,

отправена в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволявашlо Nllloгo]il]illlli,
възпроизве}кдане на заявката,
4. Условията за доставка са описани в докуNlентацията за Обществената поръчI(а - Общо tlltItcltttttc l
условия за изпълнение на поръчката.

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
1. Общата стойност на договора е 49 65З,O0лв. /четиридесет и девет хиляди шестстотин llетдессl, ll
три лева./, без flfiC, DDP склад на,.Брикел" ЕАЩ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017,

2. Едrtничните цени на изделията са съгласно I{eHoBoTo предлох(ение (Прилоlкенrtе ЛцЗ ltr,rr

договора) и Протокол за проведени преговори в процедура по договаряне с предварителI-Iil llol(itlla зil

участие (Прилоrкение J\Ъ4 към договора), които следва да се считат за неразделна част от догово|]tt,

3. Плащането rla доставените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) днп cllejl
._осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приеN,lо-предавателеI I IIpo'l'()l((l]l

lJkЕ,



без възражения и dlактура-оригинал, издадена съгласно чл.1l3 от ЗДДС. Срокът за плащаIlе гctlt] (ll

датата на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1, Срокът на (lактлtческо действие [Ia договора е l2 (дванадесет) месеца, сч!Iтано о,г лi1,1,а la llil
подписването Mry. flоговорът запазва обвързваlцото си действlrе до извършва}Iе на Bcl.ttlкlt IIJIaItLllll1lr.
tIзтиаIане на гаранционните срокове и врыt(ане на предоставензта гаранцIIя за добро ItзпъJItiеIIllе,
2. Срокът за фактlлческото изпълнение на всяка отделна доставка след заявка е до j0 (трпдесеr,):rrrrr
от датата на получаване на заявката от Изпълнителя.
3. Срокът на действие на договора се улължава и горните срокове спират да текат при Iltlстъпваl lc li }

на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден xill]irli,lcI)
(например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълнения), възнl]кtlаjlо
след сключване на договора и засягащо изпълне}Iието на същия. В случай, че някоя от cTpaнll,[c ll()

договора е засегната от непреодолип{а сила, тя е длъжна в двудневен срок от възIlIIl(I]illIс llll
събитието писмено да уведоми другата страна за това.
4. Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

Iv. ЕкспЕдиционни докумЕнти и приЕмАнll
1. Изпълнителят уведоN{ява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за еIiспеj1llltllя llil
изделията, минимум 1 (един) работен ден преди доставката им. Възлолtителят ol]гalIIIllll)it
извършването на входящ контрол на доставката.
2, При доставка Изпълнителят представя на Възлох<ителя всички докумеIIтII. опllсilIIll lj

документацията по обществената поръчка, а иNIеllно:
- сертификат за произход;
- сертиdlикат за качество;
- друга техническа докуIuентация, придружаваща изделията;
- (laKTypa - оригин.rл;
!оставка без изискуемите докумеIIти нял4а да бъде приемана от Възлохсителя.
З. Приемането на доставката се извършва до 14,00ч. на територията на Възлоrкителя в гIpt]cl,cl,I]llc,l()
на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството и качес,fво I() Ilil
лIзделията (чрез визуален контрол), наJ,]ичието и окомплектовката на експедиционни докумеrIтtt. liptt
липса на забелеяtки представителите на страните подписват приемо-предавателеll пl]от()I(()_]l_

удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в склада на ВъзлоlItителя.
4. При констатиране на отклонения в количествено отношение по време на вLIзуаJIния t]\O]lяlll
контрол, Изпълнителят доставя липсващите изделия в срок до 5 (пет) рабо,гн1.1 днl1, В п1-1IIепtil-

предавателния протокол се отрrвяват доставените в склада на Възлоrкителя изделия, както ll Bcllrllll1
възражения на страните по повод доставката. Всички допълнителни разноски tIa ИзпълIl ltTe: lll ttо

повод коригиране tIa количествата, включително транспортните разходи! са за негова cNrel kil,
5, При констатирани по време на визуаJIIIия входящ контрол несъответствия в ]iatlec,tIl()l()
Възлоlкителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в прLIеt{о-п l]e]latвil,I c.]ll lll)l
протокол се описват оставащите в склада на Възлолtителя LIзделия, както и колиtIеството Hit c1,1llll l(
и причините за връщане на некачествените изделия, Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (lil,l)
работни дIIи да достави на Възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му I] o,г0,ot]ti]),lII(ll l;

качествено отношение на изискванията на Възложителя. При получаване на новите l,lзJleJlllrl о,г]lоl!1)

се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изделията се приемат с подпItсваIlеl,() llil
приемо-предавателен протокол. Вси.lки допълнителни разноски на ИзпъллIителя по повод зaпlrlllillil
IIа tIекачествени изделия, включитеJIно траltспорт}Iите разходи, са за негова сметка.
6. В процеса на влагане на доставените изделия, Възлоrкителят извършва текущ коптl]оJI ,til

KarIecTBoTo им. Ако в резултат на текущlIя контрол се установят несъответствия в I(allec,1,I}ett()

отношение с показателите от заводските документи, Възлоlкителят уведоIчIява ИзпълItltтсляt ,зli

констатациите си и кани негов представител, който трябва да се яви в срок 3 (три) календаl]нI.t jlllll.
за да бъде съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по l-rзделtl-lt,t а. |l
протокола се отбелязват евентуfu'rните възрФкения на Изпълнителя. Ако в горния срок IIе сс яltlt

представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъците, Възложителят cal,I съсlilll)l
констативен протокол. в който се описват открити,lе недосlатъци и който е ] дъл]l(lllс,lсll r,r

,

изпълн

Lý
ение от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпълнителя отка)tе дil по_,lllllllll



l

конс,га,I,IJвния протокоп, Възлоrкителят отбелязва това обстоятелство в присъствието lla дI]al]\lil

свидетел!1, които N,Iогат дIа бъдат и от персонала пtу. след което протоколът е задъл)ItIIтеJtеl l ,jll

Itзпълнение от Изпълнителя. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на констатliвнtIя п|)оlOli() I.

Изпълнителят е длъжен да достави rrа Възлояtителя, изделия, заменящи некачествен 11 l-e ll
отговарящи в качествено отношение на изискванията на Възложителя, При получаване на ]loljl1,Ic
изделия се извършва входящ контрол. Изделията се приеN{ат с подписването на приеNlо-предава,Iс_rlе ll

протокол. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачесгl]!,]lll
изделия, включително транспортните разходи, са за негова сметка.
7, Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договоl)ll 11

количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т. З оr,Раз;цеlr IX rrlr

настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приеI,Iо-предаватеJI lll t l [-

протоколи по т.4, т,5 и т.6, подписан от двете страни без забелех(ки, след доставка на llз.Lle,]lll)l

отговарящи на изискванията на Възложителя в колtIчествено и качествено отношение.
9. В срок до 5 дни, считано от датата на съответния лриемо предавателен протокол, Изttъ.lltttttс t:tr

представя на Възлоrrtителя фактура - оригинал, съдържаща описание на реално достilвеtllllе lll]l1

конкретната зfuIвка изделия! номер на договора, единични цени, количества и обща cTol"lltocl. lit,tr
фактурата се прилага съответния приеN{о - предавателния протокол.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1, Опаковкатzt е стандартна, подходяща да предпази изделията от повредrt по, BpeI\Ic llil
траЕспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на изI.{скRаIII{sI-1 ll ]il

предпазване от влажност и Itорозия, атмосферни, (lизически и химически въздействIrя.
2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дъл)капlI1 се liil
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по Bpel\le llil
транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстаI|оl]ll

щетите за своя сметка.
З. След доставката, опаковката остава в собственост на Възлояtителя и същият IIе д,l)]I)lill
връщането и на Изпълнителя,
4. Изделията се предават с трайна фирмеrrа маркировка или докумеlIти, от които дil е Blljlll()
годината и месеца на производство.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1, Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранц!lя за добро 1IзпълнеIIIIе lt с lIlil
от формите определеви в чл. 111 на ЗОП, в раз\,1ер на 1 986,00 лв. /хиляда деветсl,отин осепIлессl ll
шест лева/, представляващи 4 Оk от стойността на договора, закръглена до лев.

2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано от 60 (шестдесет) дlllt след IIзl,IItIlllIc ltil
гаранциоFIните срокове съгласно T.l. от раздел VII на настоящия договор, при липса на забеле;ltl;ll tlt
ВъзлоrItителя и отправено писмено искане от страна на Изпъ.ltнителя до отговорника по догоRоl]а.
З. Възлоrкителят IlN{a право да усвои предоставената fаранция в случай, че Изпълtл t tTe'l lяt t ttL,

изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи установените срокове с повече о,г З 1r1llrt

работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т.l-т.6 иltи llo Раз;lс r

VI tI. т,4,3. - т.4.6.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
1. Гаранционният срок на доставяните изделия е 24 (двадесет и четири) месеца от датата llil
подписания без забележки приемо предавателен протокол за приемане на изделIiята.
2, Изпълнителят гарантира, че доставените о,т него изделия са HoBI-t! неупо,l,ребя lзlt tlt L

отговарящи на изискванията на стандартите и Техни.rеските условия, както и на изискl]аllllJllа ol
докумеI]тацията към обществената поръчка,
З, По време на гаранционпия срок Изпълнителят подменя за своя сметка всяко едно IIзjlе]lllс-
което прояви десllект или недостатъци в качествено отношение, които могат довсдат дti леt|lсl,r
повреждане или погиване на изделието при работа,
4, Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всиtIки етапи IIа зав()]Lul\ll

контрол на качеството на технологичI{ия цикъл на производството им.
5, Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите докуN,IентлI.



l. възложитЕrrтffi
. Указанията на Възлотtителя в изпъJlнеllliс
доколкото тези указания Iie [lзлизtt]. ll,jl]1,1l

ележки за неточно изпълнение в количесtвеlI(] ll.ilil? ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъясен:2.1 да заплати дъля(имит
договор; 

е оТ него сУI\'Iи В сроковеТе и размериТе, съгласно Раздел JI от }Iac.jOrlllll,' 
I

2.2. да приеме доставката
ТеХНИЧеСКаТа .n.urOn*uu#f"J"fff"Ж?'Hfifif:-*eн ПРОТОКОЛ' аКО ИЗДеЛИЯТа ОТГ()|]ill]я l llil
документи. Jd ЛUU t'aBкa И Са ПРеДСТаВени всички прl{/ll))/)Iil l] с. ll l l l

е от него изделия при условията и cpoli()l]L'l,c

ите изделия:

ст за доставка.
ставка:

И При цени, съотl]етстваIl tI I с
лна част от договора;

ето/ да спазва изискванията на чл.l lЗ ог З/Р(t. rr

истема за допУскане до територията на ..Бllrlt;c. t

1. При забава в rIлащан И
размер на 0, [ О% (нула цяло l ължи на Изпълнителя Hel,cr.tliittll tl
доставеяите изделия, но не пов >рху Ееиздъля(ената в срок цена llit], При забава на Изпълнителя в изпълнение1 ната cyNla.

е Еа задължени".;:J;;Ё-*еЕията му за доставка Ela издеjlIIяlil
IV От настоящия договор, 

jеСЪ__О1Ве] с li]Il,
върхУ стойността на забавеното стоIIка в I]аз Iсl)

ОСТТа На договора. 
' ЛОВеЧе o'l, i .5'],,

ие FIa посочените I
се сч ита 

"" 
. r-ru': ;;::'"'.ffJfi Ж.Ъi:Ж l'теля f I д.щх в l l |). l l ]

Iil

РаЗМеР На З0% (тридесет проце lj5. При пълЕо неизпълнен
гаранцията за изпълнение по ll6, За дъл)Itимия размер
протокол И го предоставя на неи )l/. При скрити недо
право да разваJIи ooaou,"'u*u", 

СЪЩествуваr]и преди доставката на изделията, Възлоllt1,1те.ltяL ltltrlt
вредите 

"" о. non,.,nu,u]?: 
:h ;i.щJ"+тfi: ;ЁЁii";.Jffi ж:*:пн: ;:*д::::,:, i;

чесТВени }IЗДелия или Да иска наМ'Lпение на'цената то"о .rPu"o uo*Biii*.rrano се пol.itcrlltll l,



изтиаIането на шест \lесеца от датата на предаването на изделIлята.

1. fiоговорът се прекратява:
- с изт]Iчане срока на договора;
- по взаIt\Iно съг,]асlIе на страните;
- прII неIlзпъ-lНенIIе на някое оТ договорните задължениЯ на Изпълнителя с 10 (десет) ;1ttctlrr,,
пIIс]lено пре.]IIзвестI-tе от страна на Възлоrrtителя;
- с еfно\lесечно писN{ено предизвестие на всяка от страните.
l ПРеКРаТЯВаНеТО На ДОгОвора се извършва на основанията и по правилата, pel.]laiI.,'IeIlTlll]|llll] ll
зоп,

к. подсъдност
1. На основание чл,1l7, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случаti на неВЪЗпIоilillОс l lil
решаване на споровете ло пътя на преговорите, същите подле}кат на разглеждаtIе от koпIпe].elltllll,
съд по ]\{естоседat,'tището на Възложителя.

ХII. ОБЦИ УСЛОВИЯ
1, !оговорът влиза в сила от MoN{eHTa на подписването п{у от двете страни.
2. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търt,овскtIя зalttttt lt
другите действащи в Република България нормативни актове.

I

Този договор се изгоIви и подписа в лва еднообразни екземпляра. по един
при спазване на общите изисквания на Търговския Закон,, Закона за задълженията
Закона за обществените поръчки.

4. ПрилоlкениеМ4-П ведени преговори в процедура по договаряне с
покана за ччастие

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Съгласували:

иваlt Монев

за всяI(а с] l]aIlll_
и договоllIl,гс ll

по всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор (включиrеllнtl Rl]ъщаliе Ilil

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя: l4Л,Fа.

IIеразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1, Прилоrкение Nq 1 - Техническа специdlикация на ВъзltоrIсителя;
2. Приложение Ns 2 - Техническо предложение на Изпълнителя;
З, Прилояtение NЪ 3 - Щеново предложение на Изпълни,r.еllя;

Р-л отдел ,,

Кристиан Баджаков
IОрисконсулт

t\_,--l {'ер.tЪ)

Полиlrа

оOд



cйl!/rL</Ё f

Т l]XH И tIЕCKA СПЕЦИФИ КАЦLUI :

.N! ] la l.tllet tоваttие Техни,rесltrr харак,],еl]rIстики Ел,м. I(оли.lсствtt

l Jlагер

Вид: радиален, двуi]едеII,
саNrоriагаждащ (с(lеричен),
Станда;rт: DIN 2] 0/560 I(

Размери: d=560пlru, D=820MM, Ь= l95rvrml

Хлабина: С3lС4

Бр

B,ry-rlKa AIl з 0/560/5 l0 Б;.

Лагер
Ё} пл: с(lеричеlt. l]ол](ов. з'l(с}lаJlеII

С,гаtrдарт: DIN 29280
I)азьlери: сl=400п,rпt. D-540пlлr. Ь=85lлпl

Ilp

Oбtllrl,гcxlIlr.rccI(II IIзlIсt(влнrIя къ r доставяllrrтс .цагерII Il в.I,улI(II:
1. fla о,гr,оварят на съответI]ия стаIlдарт} I1осочен в техII]Iческа,lа спсцtl(lt,lltаtlлtя,
J. /{а са пI)оIIзRедеIII] до една година пl]еди /IaIaTa IIa доставка,
З, fla сr,tl,гвеr,с,гва], Ita посоLIените в поръчката озЕIачения, да бъ,,1а,г ноRII ll не\lIIо.г|)ебяваIIlI.,lil

lIr\Iаг яltнII ItJIll сI(])lt,lllдеr|lекгtt. IlроизIIllIilшll uг лllзlйltп. Itlте|)иалIIIе !tЛtt ttt;r;lfrrr11;;11;1
пl)II tIорi\{алtIа употреба.

4. /{а бЪДа'Г ОбОЗНаЧени с ланн1,I от IIроизво]ltlтеля9 хлабI]на. ccl]llerI l]o\le]). L),i I 0воl)яII( I]il
по]\]сl)а IIа преl(ставен ия cepl.tl(l]rIKaT.

5, МlпtIrlьtitлIltlrtт гараIIционен сl]ок е lte по-l\{алI(о от 24 Nlесеца о], ltaTa.].a }Itl досlавIiа,

(Jl lel1IIt[llt.tlItt 1,exIIII(IecI(It IIзItсI(ванIIя за дост.авяItltl.е .пагсрtl rIo т.1:
i, /Ja сс лоставрI с норп.lаJIен клас Ро и хлабttна по СЗ илlr С.{;
2, fla сс досl,авII с пIac}lвcll NlесtIIIгоВ сепаратор, цеIIтl)оIJztн llrl втiг|)ешtlIIJI lIl]l)c.leII - K,.rac NlIl
LiltcllrI(llI.Illll ItзIIсItl}аIIIIя за достлвяIIIIте вryлкrr rlo т.2:
1. Iiопус,ьт IIа доставянIп,е втулl(и да о'гговаl]я на Koнycul Ilal лагера lIO т, ] . ltottTtl да сс I IзII() j I,] гlll
за Illаблон за проверl(а.
(llrcllIrt}rr.rrIlr техIIItческIl IIзrIскваIlIIя за лос,гавrlIIIIте .ч:rгсрlr по .г.3:

l, f{tr се лостав1,1 с масивен ]\,lесиIIгов сепараторj цеIIтров:1Il по вl,трешIIIIя IJI]ъс.IсII

Изt,о,гви:l:

Зап,I. Ilа.lалrIик отдел ,.Поддръlttкаr tT ремоrrг":

,) 
]

'1,1/
'(' .-u ,'!

...,.:-,.,..,?: ,

/Стефаlr Щусев /



ll ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

,t,,-l 0tх-Uп,<//z2

ja },частIIс в процедура за възлагапе на обществена поръчка с предп{ет:

,,Доставка lia лагерIl за т,ехно.погt| ч н ите IIужди на,,Брrrкел" tlA!" реф. N9 ItC-02-
2017-0l

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово
O'l :

,,ТИВИ ГРУП" OOfl - гр. .Щппrитровграл
ул, ..ВlIлхелм Пик" Jф10

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настояrцото Ви представяме нашето техII}Iческо предложе}lие за изпълнение IIа

обцествена'га поръчка с предмет: ,,.Щоставка IIа лагерIl за техIIоJIогI!чIIIIте IIуяц}l rla
,,Брпкел" BAfl", реф. ЛЪ KC-02-20l7-01.

Прсдлагаме да IIзпълIIим пъJIнtлят lIредмет IIа поръчката, Ir]IlcкBall от
въl.]Iо?кптеля.

11редлоrкението за изпълнение на поръчката съдържа един вариаIIт за излълIiеtl}lе.
ст,гласно изискванията на flокументацията за участис.
Пред.пожсrrlrте o,I, нас условия са както следва:

l, Ortlrcarrrre IIа предлаганllте от нас IlздеJIIlrI:

.]Y!l изисквано от възложителя Предлагано от участнIIка
l. HarrMeHoBaHrrc Лагер Лагер

технпчески
параметри

Вид: радиален, двуреден,
самонагаждащ (сферпчен),
Стандарт: DIN 2З015б0 К
Размерш: d=560MM,
D:820MM, Ь=195мм
Хлабина: С3lС4

Вrrд: ралrrаirеIr, двуредеII,
саtrlоIIлI,ажJlrlIц

Стаllдарт,:
DIN 2з01560 кWззмсз
Разпtерrl: d=560rvIпl, D:820пlпl,
Ь=195пlпl
Хлабппа: СЗ

Мярка Бр. Бр.
ко;rпчество 3

2, LIаименование Вryлка Вryлка
техlrически
параметрп

Размерlл: АН 30/5б0/5r0 Вцд: набиваща
Стандарт: DIN Ан з0/560/510
Размерп: d=510 пrм, D=590 мм.
Ь=240 пrм

Млрка Бр. Бр.
коллrчество _,) з
HaпMerloBarrrre Лагер Лагер
техническп
параметрп

Вид: сферичен, ролков,
аксIIален
Стандарт: DIN 29280
Размери: d=400MM,

D=540гrм, lr=85MM

Впд: сферичеп, ролков,
акспален, едпоредов
Стандарт: DIN 29280 МС
Размерп: : d=400MM, D=540мпI,
Ь=85мм

Мярка Бр. Бр.
количество з-i 

1
з

i*\\\
\

l_K;
_?



3обеле:ltсtсtt: I}ceKlr участнlrК трябва ,ta попълни таблицата съгласно Технllческата спецltфикачля lla
проllелурата, като отляво са поПъ_:IненII данните за изделlIята, зададенtл от Въз:"lожителя. а отдясно грябва да
опllше сВоеТо преДЛОжеНllе. вьпЮчllТеr-IНО ПРОI]зВодlIТеЛ И cтpaIia на проЛЗхОД на реЗервнаТа чаСт

l11lсдлаганите от нас изделия ще бъдат нови п неупотребяванrr. без явни или скри,I}1

дефек,ги. IIроизтичащи от лизаЙна. материалите или изработката им.

- [{cl-'t uче ctllBaпla посоченLl в Технччеслillllа спецllфtп;аL|Lш нс1 l1орl,чliLulltt cal

орllенll11lровъчлlu, капlо Въз.,lоэtсulllе.пя\l1 не е d.lъжеlr с)ч заявt.t l] l1о.lуlп{ ця,|Iопlо liо.цLlчеспlво
llrs преОлепrt tlcl поръчксlпlа lr не Hocu olll?oBo]JHoclll за ll1oBa.

- Пllu ttзtlъпltенttе па 0ozoBopa Вl,зло)tсuпlе-ця cLt запазва правопlо dct нсt.ltсt.цява tt-Ilr уве.,1ччава
li()Illчесlllвоlllо по опк)елнu вudове чзоелuя в pavt(ull1e lta oбtLlctllla cllto[пrocп1 на t)tlzоворu,
, Heoбxodt1,1ttПlle BudoBe u колltчеспlва uзdе.пuя tце се посочвоп1 вl,в всяliа конкреп1llа з{lявliсl
на ВъзIожшllеjlя.

2. Срок, IlatIпH и място на пзпълнепие на поръчката.
Сllок па изпълнеlIце - 12 /дванадесет/ месеца от датата на подп}IсваIIе IIа договора.
гlачлlн на lIзлълнение - доставките на изделията tцс се извъl]шваг по заявка lta
Въз,потс;.rгеля.
Сроlt за l1зпълненllе на KoHKpeTItaTa заJIвка на Възлоrкителя 30 /трпдесет/ днп о,]./(атата
на полу(Iаване на заJIвката от Въз;tожителя.
Поръ.tката ще се изпълнява чрез периодични доставки в коJIичества! оIIрсделени по
лредвариl,елIIи заявки съобразно нуждите на ..Брикел" ЕА!.
MrrcTo lra IlзпълIlение: DDP склад на Възложителя /ИНкотсрмrс 2О17l в ,.Брtлксл'' EAfl. гр.
Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

З. 2]oKyпreHTlI, които ще представяме на Възложrrтеля прII доставка:
I1pll всяка лосТавка на изделиЯта се задъ-цI(ава\{е да представим Ira I]ъзлоrкителя слелнII-ге
jloKyl.IeHl,и:

- Сер ги(lикат за качество;
- Сертификат за произход;
- Фактура оригинfuт;
- f|руга техническа документация. придружаваща изделията,

i-аран,гl-tраме. че cN,Ie в състояние да изпълним качествено Ilоръчката в пъ-цttо съответствие
с гореоппсана],а оферта и техническата спецификация на възложителя.

08 0l,20l8

Ilодпlrс:

/веселин Милев



П 7шопuгъс,l/$
ЦВItОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за y.IacTlle в процедура за възлагане на обшествена порьчка с прел]!tе,t;

'r!оставка lta лагери за технологIлчните пуждlr lra,,БprrKelr" EAfl", реф. ЛЪ КС-02-
20l7-0l.

До:
,,Бриl(Eл" EАд _ гр. гълъБово

ОТ:

,,ТИВИ ГРУП" ООД - гр. fllrмrlтровград
y;I. "Вrr.пхелм Ппк" J\Ъ10

уl}АжАЕми дАми и господА,

Пред,паганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева. без .Щ!С. lrри
ycJloBlte lla доставка DDP склаД на ВъзлояtитеЛя /Инкотермrс 2017l в,.Брикел.'ЕАfl.
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

lJ случай, че бъде открито Itссъответствие между предлоп(е}Ittте е/I1.1нични цени и
общата стойtlост, поради допусната техническа грешка от паша страна, с {е съгласни
Възлохсителят да класира нашата оферта на база предложеIIите по-нискIi цени,

Предложените цени са определени при пълно съответствие с усJIовията за
образуване на предлаганата цена от документацията по процедурата,

I{ените са твърди, вклюtlват абсолютrrо всички рiвходи за изпълнение на
поръlIката! всякакви flлащания към трети лица, както и стойността IIа доставката на
изделl]ята до мястото на изпълнение и не са обвързани с каквито и да е други услов}lrr!
кредитни и платежни средства. форми на плащане и гаранции, освен изрично
упомена,г}Iте в flокупленташията за )лIастие.

Изпълrrеrrието на предмета на процедурата ще извършIlм при следни.т.е IlеIIи:

J\t Наlrпrепование пзделията,
съгласно техническото ни
предложецие

количество в
брой

Единичrrа
цена в лева,
без ДДС

обrца стойrrост
в лева, без ШС

1

Лагер - радиален! двуреден.

самонагаrкдащ (сферичен),
С,гаlrдарт:
DIN 2з01560 кWззмсз

J l0575,55 зl]26.65

2 BTvrlKa - AFI З0/560/5l0 J 4з7 5.7 5 |з127.25

]
Лагер - сферичен, ролков,
аксиален
С,гандарт: DIN 29280 МС

41з7.77 1 24l з.з 1

Обrllа стойност в лева, без ЩЩС: 57 26,7.2l

.Ща,rа:08.01.2018 г.



БррlкЕII

протоI(оJI

/[llсс.2б,() l.]()18r.. Ila ocIlOB:lIIlle чlt. (l7. a,rl ] lr-г IIГ]З0I]. сс III)()I]cjl(]\a TIl]cI()l]()I)lI ll()
1]()l]l,tII(a с II|]c]t]\leT ,,fltrcTaBlta Ilil JIirгсрII }il ,],cxIr().Ir()I-IIrIIllll с It\'rli,rtII lla,,lipllltc.rl" I.'l\j(".
1lct|l. .l\! I{(,-()2-20I 7-0l . OTI(l]Il],a .tllсз l<Blt.'tll t]ltltcaцl l(l Il lI[t cIIcIci\Ia с lIl)c.ll\tcl: ,,2'(ocI:tBlca ltл
.lal c;lll"c ;lc(l. Л'о I(C (l2l20l'7г.

l\l]\l]Ic]lrl. l]il,]IIarICIIa с l,c ЗаIlt,lвсд Л9 _50/l0,r)l .2()1lJl.,. в с l,c tiItз:

J J J'J ..; [( 
'I :,I1l\ l I .J I:

("t:tllIlllrl;r NIll.цlсоп Хрllс.lозов - |)ъIсовOдrlт.с.it 0Irlc.Il ,,/l()cIilIrItIl''t]IiI Il()I),I|,

| ) ('r cr|lall Гсоргtrеtз Кl.ссв - llппl.

J ) I{pllc,lrlatl A,rlll:rcoB liадrltаttоп

I) bI{ol}o,1tII1 c.I, IIil ()T,]|c.II,, l I o,ut;r biltl;it tI ;rclltltt t "
- I()1rllclco lIcr,.,l t

tl ..'I'lllrll l1lr ll" ()O!, l1r. f{llпllrl lrопгIriul1 Ill)c]lc r.ав.п,I BilII () ()I:

*ttцtZ,,,| ц,b:Pt.t l: 54,5/A1.1lt ,iг

IItl rlclttrlllttttlc'l_rl 67_ лп 1 от lIГIЗо]-I lt l. V oL }ritазztttltяlа.tat II()rlг()lовI(а lli] I]-])I]I]()I]atIaJlIIa
tlrIrc1lla ltt lгIr,]jIагаIlс lia обцес,],всIIа IlOp-IJlIKa с пl]оl]сдсjI пl.б_llt1,IсIl ,rtpcбtlii .la,,,,1.,a,,,a.ur,,,",,a

,I 
п реговоI]I l

I3 ]-lC ]\. т Iit l IIа I II](]всде]I llTe прегов(]l]JI cTl)allIlTe сс cIIOl]aз\,1\IrI\al сjIс,цIIоlо:

I l itllпlcll ова lrrlc rlз
,гехrIIItlсско,I о llIt п р ед.iI o7ltc Il I I с

,ГIltt с1l - 1lадtlаrlен. дRуl)сден.
caNIoI IaI а)(лаt|I (с(lеричсн).
С tаttла1l г: I)IN 2З0l560 l(

l:] l r,rlIra - АIIj0/560/_5l0
Jllrгc1l - c(tc1lll,teII. l)олl(ов. al(clta]leH
C'l att,ta|lr: DIN 292 80

съг.пасIl0 Р,оговорена цеtrа в

лева без ДДС

,l0 ll9
l|4

Първоначално

предложена обща
сто й ност в ле ва,

без.ЩflС

эfl \л(i,6 5

lla Yl,

I

1 ,(дт,,{f l.rх

l|R чlъ,ьt



?, /[tll,tl BtlpeH ll клауз1.1 по tlзпъjIIIеIlI1е IIа договора -

З. flрчгtl -

l
a
:,]

Kpal"t ttа пl]еговоl)l.] ге:

Колtислtя за прове)(/l(аl]е Iia IIроцедуl]а-] а:

3, Кр, БадlIсаItов

,2.| ,

I la.la,rto ltut преговорите:




