
ДОГОВОР

к к ^ Ш Ь ^ 2017 г.

2017 г., в град Гълъбово, между:

1. „БРИКЕЛ”ЕАД гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област 
Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: 
щагкеГп ЬпкеГЬц.сот Интернет адрес: http://ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговския 
регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК 123526494, представлявано от Янилнн 
Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано по -  долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

2. ЕТ „Гранд Комерсиал — Пламен Нейчев”, гр. Гълъбово, със седалище и адрес па 
управление: град Гълъбово, Г1К 6280, Област Стара Загора, ул. Христо Ботев 37, вписано в 
Търговския регистър в Агенцията по вписванията с ЕИК: 833076954, ИИ по ДДС: IKi
833076954, Разплащателна сметка: 1BAN: BG02 ТТВВ 9400 1507 0176 67 , BIC: ТТВВ BG22. 
Банка: “SG Експресбанк” АД -  Стара Загора, представлявано от Пламен Кръстев 11ейчев, от 
друга страна, наричано за краткост: „ИЗПЪЛНИТЕЛ”

На основание Решение № 1185/11.12.2017г. на Изпълнителния директор на „Брикел" 
ЕАД и Прокотол № 5/12202/2017 от 21.11.2017г. за класиране на участниците и определяне на 
изпълнител по обществена поръчка с предмет: “Извършване на дейности по полагане на 
запечатващ слой на Депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) -  секции I1IA и 
Клетки 3 и 4 в секция III Б“с реф № 122002/2017 г. се сключи настоящият Договор за 
обществена поръчка за следното:

Е ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. Предметът на настоящия договор е “Разриване на глинн с булдозер до 40 м за 

оформяне на пласт 25 см и валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция III Б “, съгласни 
втора обособена позиция на обществена поръчка, реф. № 122002/2017, възложена 
вследствие проведено публично състезание за възлагане на ОП с предмет: “ Извършване 
на дейности но полагане на запечатващ слой на Депо за неопасни производствени  
отпадъци (НПО) -  секция 111А и Клетки 3 и 4 в секция III Б“

1.2. Дейностите по изпълнение на поръчката следва да бъдат изпълнени, в съответствие е 
указанията на Възложителя.

1.3. Възложителят не се ангажира с така посоченото количество дейности, нито е 
ежедневното и непрекъснато използване на техниката. В зависимост от технологичните, 
метеорологичните или други условия, посоченото по -  горе количество дейности може да бъде 
увеличавано или намалявано, като при нормални производствени условия това увеличение или 
намаление обичайно няма да надхвърля 25% от прогнозното количество. Възложителят не 
търпи неустойки за недостигане или надхвърляне на прогнозното количество дейности.

1.4. Обемите, предвидени за изпълнение ог Изпълнителя по настоящата обособени 
позиция, които междувременно са изпълнени от Възложителя, се приспадат от общия обем 
заложените по прогнозни количества работи.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.1. Прогнозната стойност на Договора е 126 500.00 лева (сто двадесет и шест хиля; 

петстотин лева) без ДДС.

http://ww.brikel-bg.com


2.2. Окончателната цена на изпълнените работи ще се формира на база на двустранен 
протокол за установяване на завършената и подлежащата на изплащане работа (отработени 
моточасове, отчетени по монтираната система за контрол и отчитане на работата на машината 
и часове в престой и описаните други особени условия в случаите когато има такива, за които е 
съставен протокол и се дължи заплащане), с приложена към него месечна работиа карта па 
машината за съответния отчетен период, умножени по единичните цени в предложени от 
Изпълнителя в Ценовата оферта -  Приложение № 3, неразделна част от договора.

2.3. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение на работите по 
договора -  съществуващ сгуроогвал на Възложителя, находящ се в УПИ 1-23, 111-23, IX-32. X- 
26. XVII, XIX-26,11 и УПИ XXXI1-23 в кв. 503 по плана на „Брикел” ЕАД, град Гълъбово, обл. 
Стара Загора.

2.4. Единични цени посочени в Ценовата оферта на Изпълнителя -  приложение № 3 са 
окончателни и валидни до пълното изпълнение на договора и не подлежат на промяна

2.5. Възложителят не носи каквато и да било отговорност за намаляването на обемите 
дейности по договора и ще заплаща само действително изпълнените обеми.

2.6. Възложителят заплаща цената по т. 2.1., както следва: по банков път, до 45 (четиридесет 
и пет) дни след представяне на следните документи от Изпълнителя:

• Двустранен протокол за установяване на завършената и подлежащата на изплащане 
работа, подписан без забележки от страна на Възложителя с приложена към него 
месечна работна карта на машината за съответния отчетен период, въз основа на който е 
оформена фактурата за стойността на изпълнените работи.

• Надлежно оформена данъчна фактура за дължимата сума.
• Задължителни атрибути при оформянето на месечна работна карта за отчитане па 

работата на машината са:
- фирма изпълни тел (Договор №), марка, модел и номер на машината, месец и година.
- дата, имена и подпис на оператор, смяна (дневна),
- начален мото часовник, краен мото часовник, отработени мото часове,
- месторабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършената 

работа; имена и подпис на упълномощеното от Възложителя лице, което е приело 
работите.

Срокът за плащане започва да тече ог датата на която е представен последния документ.
2.7. Времето, през което механизацията е била в престой няма да бъде заплащано.
2.8. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:
В 1C: ТТВВ BG22
IBAN: BG02 ТТВВ 9400 1507 0176 67 
БАНКА: "SG Експресбанк” АД -  Стара Загора

2.9. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последващи 
промени по т. 2.8 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълни геля i 
не уведоми Възложителя за промените в този срок, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени.

3. СРОК 11 НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
3.1. Срок за изпълнение -  75 календарни дни, считано от датата на подписване па 

договора. Датата, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на сключване на 
договора.

3.2. Мястото на изпълнение на договора е съществуващ сгуроотвал на Възложителя, 
находящ се в УПИ 1-23, III-23, IX-32, Х-26, XVII, XIX-26,11 и УПИ XXXII-23 в кв. 503 по плана 
на „Брикел” ЕАД, град Гълъбово, обл. Стара Загора. д

3.3. Изпълнителят има право да поиска удължаване на срока за изпълнение на дейносп 
по поръчката само и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем или нов 
видове дейности, които обективно водят до удължаване, изключително неблагоприя^г 
климатични отклонения, други специални обстоятелства, които могат да настъпят и които н



дължат на пропуск или на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя или конго не 
могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи след 
консултации между Възложителя и Изпълнителя. Договореното удължаване на срока се 
удостоверява с подписан протокол между упълномощени представители на Изпълнителя п 
Възложителя.

3.4. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на изпълнение на 
дейностите, за което има подписан протокол между упълномощени представители на 
Изпълнителя и Възложителя.

3.5. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат па 
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 
про токол, с който се продължава изпълнението на договора.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро 

изпълнение в една от формите определени в чл. 111 па ЗОП, в размер на 5 060.00 лв. / пет 
хиляди и шестдесет лева/, представляващи 4 % от стойността на договора, закръглена до лев.

4.2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по -  рано от 60 (шестдесет) дни след 
приключване на работите, предмет на настоящия договор и подписване без забележки от страна 
на Възложителя на Двустранен протокол за установяване на завършената и подлежащата па 
изплащане работа, при добросъвестно изпълнение и липса на претенции от страна 
Възложителя. Връщането на гаранцията става след отправено писмено искане от страна на 
Изпълнителя до отговорника по договора.

4.3. Възложителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че 
Изпълнителят не изпълни в срок предмета на договора, като просрочи установените срокове е 
повече от 15 календарни дни, както и в случаите на дължими неустойки по раздел 8 от 
договора.

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИЯ ЗА
НЕДОСТАТЪЦИ

5.1. Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 (пет) години, в съответствие с 
минималния гаранционен срок определен в чл. 20, ал. 4, от Наредба №2 към ЗУ Г за въвеждане в 
експлоатация на строежите и минимални гаранционни срокове.

5.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на последно подписания без 
забележки приемателен протокол.

5.3. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от форс-мажорнп 
обстоятелства, повреди, следствие от неправилно обслужване.

5.4. При рекламации, Изпълнителят изпълнява дейностите отново, изцяло за своя сметка.
5.5. Рекламации се предявяват от Възложителя в писмен вид, на хартиен носител, по 

факс или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многократного 
възпроизвеждане на рекламацията и доказващо получаването и. Срокът за явяване па 
специалистите на Изпълнителя е 2 дни от предявяване на рекламация от Възложителя. Ако в 
този срок не се явят представители па Изпълнителя, Възложителят сам съставя констативен 
протокол за констатираните недостатъци, който е задължителен за изпълнение от страна на 
Изпълнителя. С полагането на подпис върху настоящия договор, Изпълнителят безпрекословно 
приема, че съставения протокол за рекламации (в това число и едностранно съставения!, 
притежава доказателствена сила за пред съд и че в случай на реализиране на отговорността м 
за рекламации по съдебен ред, същият няма право да оспорва констатациите, отразени is 
протокола.

5.6. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 10 дни от датата на получаван 
рекламацията от страна на Изпълнителя.



5.7. Ако Изпълнителят не започне отстраняване на недостатъците в посочения в 
протокола по чл.5.5. срок или е видно, че няма да успее да отстрани същите в срока по чл.5.6.. 
Възложителят може да наеме друг изпълнител или сам да поправи работите за сметка па 
Изпълнителя. В този случай, освен стойността на поправката, Изпълнителят дължи и неустойка 
в размер па 10% от тази стойност.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. Възложителят има право на контрол през всички етапи на работата но Договора. 

Персоналът на Изпълнителя ще бъде допускан до работа само след проведен инструктаж за 
безопасност, в съответствие с действащите правилници и нормативни документи.

6.2. Възложителят назначава Отговорник по Договора, който ще координира и 
контролира изпълнението на предвидените дейности и решаването на проблемите, възникнали 
в процеса на изпълнение на работите. Отговорникът по Договора приема с подписа си върху 
приемо -  предавателните протоколи, изпълнените рабо ти.

6.3. Възложителят се задължава да осигури на Изпълнителя постоянен достъп до обекта 
за изпълнение на услугата.

6.4. Възложителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълнителя за 
изпълнение на възложената му работа.

6.5. При необходимост, Възложителят упълномощава лице от персонала на Изпълнителя, 
което да изготви план за безопасност и здраве при работа за обекта, съгласно чл.9 и чл.10 от 
Наредба № 2/2004 г.

6.6. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя стойността па извършени те 
работи по начин и в срок, предвидени в настоящия договор.

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7.1. Преди започване на изпълнението на дейностите по договора Изпълнителят е 

длъжен:
а) да назначи Отговорник по Договора от страна на Изпълнителя, който координира и 

контролира изпълнението на предвидените дейности и решаването на проблемите, възникнали 
в процеса на изпълнение на работите.

С подписването на настоящия договор се приема, че Изпълнителят дава съгласието си и 
упълномощава лицето, посочено в заповедта като Отговорник по Договора, да попълва и 
подписва всякакви документи по договора, както и да извършва и да приема всякакви правни и 
фактически действия по договора от името и за сметка на Изпълнителя;

б) да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността на строителната 
площадка, съгласно плана или инструкциите за безопасност и здраве

г) да вземе необходимите мерки за опазване на околната среда.
7.2. Изпълнителят се задължава да извърши работи те, предмет на настоящия договор, по 

видове, обеми и цени, в съответствие с изискванията на Възложителя, при спазване на 
нормативните документи и стандартите в Република България, регламентиращи изискванията 
за тези видове дейности, като:

а) изпълнява качествено и в срок работите - предмет на този договор, в технологична 
последователност, съгласно съгласувания с Възложителя график за изпълнение на дейностите.

б) уведомява незабавно Възложителя за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, 
произлезли при работата;

в) спазва изискванията на Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на 
електрически централи и мрежи, ПТБ и ПО и приетия Правилник за вътрешния трудов ред по* 
изпълнение на работите на територията на Възложителя; /

г) опазва от повреди и замърсявания останалите територии и съоръжения, собственост и; 
Възложителя. При причиняване на повреди и замърсявания, същите се отстраняват за сметка и; 
Изпълнителя;

д) осигурява персонала си с отличителни знаци на фирмата;



7.3. При извършване на работите, Изпълнителят е длъжен да не назначава хора, които са 
в грудово правни отношения е Възложителя. Същото се отнася и при евентуалното договаряне 
с подизпълнители.

7.4. В случай, че Изпълнителя привлече за изпълнението на договора подизпълнители, 
независимо дали със знанието и/или съгласието на Възложителя, то Изпълнителят отговаря за 
всички действия и бездействия на подизпълнителите като за свои действия и бездействия.

7.5. По време на работа Изпълнителят осъществява постоянен контрол върху качеството 
на изпълняваните дейности, както и контрол за опазване на околната среда и за осигуряване па 
здравословни и безопасни условия па труд. В изпълнение на тези свои задължения, той изготвя 
документи, удостоверяващи осигуряването на контрола върху качеството, управлението па 
околната среда и на отпадъците, Инструкции по безопасност и здраве съобразно конкретните 
условия на строителната площадка, съгласно изискването на чл.16, т.1, б. ” в-’ от Наредба 
№2/2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на строителни и монтажни работи.

7.6. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички пропуски п 
недостатъци по работите, забелязани от Възложителя при прегледа и приемането им, както и в 
рамките на уговорения гаранционен срок.

7.7. Изпълнителят се задължава да изпълнява задълженията си за поправка на работите 
при наличието на явни или скрити недостатъци, открити при приемането на изпълнените 
дейности или в рамките на гаранционния срок, както и да заплаща дължимите по силата на 
договора неустойки.

7.8. Изпълнителят има право:
а) да иска от Възложителя пълно съдействие при изпълнението на договора;
б) да иска от Възложителя приемането па работата;
в) да иска уговореното възнаграждение за изпълнение на предмета на договора.

8. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
8.1. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от дейностите в 

сроковете и/или с качеството, определени в договора. Възложителят, запазвайки правото си за 
други съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от последващо дължимо 
плащане по Договора или от предоставената гаранция за добро изпълнение.

8.2. При забава в изпълнението на работите по договора по вина на Изпълнителя, след 
срока по чл.3.1. от настоящия договор, същият дължи неустойка в размер на 1000.00 / хиляда/ 
лева за всеки ден закъснение.

8.3. При пълно неизпълнение на услугата по вина на Изпълнителя, същият дължи 
неустойка в размер на 35% от прогнозанага стойност на договора. За пълно неизпълнение на 
услугата се считат случаите, в които предметът на договора не е изпълнен в срок 15 дни след 
изтичане на срока по чл.3.1. от настоящия договор.

8.4. При некачествено изпълнение на работите по договора, Изпълнителят дължи както 
безплатно отстраняване на недостатъците в посочен от Възложителя разумен срок, така и 
неустойка в размер на 2 % (два процента) от прогнозната стойност на договора за всеки 
отделен случай, но не повече от 10% (десет процента) от тази стойност.

8.5. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира пред съд, по 
общия ред обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат па 
неизпълнението.

8.6. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за 
забава, върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече о/\ 
30 % от стойността на забавената сума.

9. ФОРСМАЖОР ,
9.1. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнения)) 

техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие



събитие извън техния контрол. В случай на възникване на такива форсмажорни обстоятелства 
съответните срокове се удължават е времето на действие на тези обстоятелства.

9.2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответно другата страна за 
настъпването и прекратяването на форсмажорното събитие в еднодневен срок от възникването 
и края на събитието, независимо от характера на събитието.

10.1. При наличие на форсмажор, или друго събитие, двете страни могат да се 
споразумеят за прекратяване на договора.

10.2. Възложителят може да прекрати договора е 7 дневно писмено предизвестие, както 
и в следните случаи:

На основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП
Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за която
отговаря. Неустойките по Раздел 8 остават дължими.

Изменението на настоящия договор за обществена поръчка се допуска, при условията на 
чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при
непостигане на съгласие -  ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Република
България.

За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащо то 
законодателство.

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 
задълженията и договори те и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор 
(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към
отговорника на договора, указан по-долу.

Приложения:
Приложение №1 -  Техническа спецификация на Възложителя и приложения -  съгласно

10. ПРЕКТАТЯВАНЕ НА ДОГ ОВОРА

Отговорник по договор от страна на Възложителя

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя



2 . ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
П|Л\Д0ЖШИ AM

Обособена позиция №2: “Разриваме на глини е булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 
см п валиране е валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция III Б “

I I . Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 см и 
валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция 111 Б;

1. Разриване на глини с булдозер до 40м. за оформяне пласт 25 см м3 90 000.00
7 Валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 м3 90 000,00

11еобходимата техника за осъществяване на дейностите е: Булдозер 25 т. - 1 брой; Валяк 13 т. 
- 1 брой

Срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция №2: “Разриване на глини с 
булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 см и валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция 
111 Б “:75 календарни дни

Изисквания към технологията и а изпълнението на дейностите

Изпълнителят осигурява технически изправни машини. В рамките на денонощието 
може да бъде отработена само една 8 часова (дневна) смяна с оператор. Всяка машина с 
оператор може да отработи толкова смени (дневни), колкото е броя на календарните дни в 
отчетния месец. За доказване на техническата изправност на всяка машина, участниците 
представяг копие на талона й за технически преглед, валиден към датата на подаване на 
офертата, съгласно Наредба 20/27.05.2003г. за извършване па технически прегледи за 
проверка на техническата изправност па земеделска, горска техника и машини за земни 
работи

Всички разходи по изпълнението иа предмета па поръчката, експлоатация, поддръжка 
и обслужване (включително гориво-смазочни материали) иа машината, работни заплати, 
здравни и осигурителни плащания, разходи за транспорт на персонала и всички други 
съпътстващи разходи са задължение на Изпълнителя и са включени във формираните 
единичните цени. представени в офертата на Изпълнителя и съответно -  и в договора за 
обществена поръчка.

Изпълнителят осигурява за всяка машина оператор/и с необходимите ошгг и 
квалификация, при спазване на нормативните изисквания.

Изпълнителят се задължава да извърши дейностите на свой риск.

Работите на обекта ще бъдат изпълнени и отчетени съгласно указанията на 
Възложителя и в съответствие е действащите строителни нормативи. Да се спазват 
изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа и 
противопожарна безопасност - ЗЗБУТ, Наредба № 2/2004 г. за минималните изисквания за



здравословни и безопасни условия на труд при извършване па СМР, Противопожарните 
строптелио-технически норми, Наредба 1з-2377/15.09.2011 г. за правилата и нормите за 
иожариа безопасност при експлоатация на обектите и др.

Выражения за недостатъци:
Г1ри възникнали рекламации относно изпълнението на дейностите по поръчката 

Възложителят подава писмено възражение към Изпълнителя. Същият е длъжен в срок до 2 
дни от получаване па рекламацията да изпрати на обекта свой представител за съставяне на 
констативен протокол за отстраняване на недостатъците.

Срокът и начина за отстраняване на недостатъците сс съгласуват между с траните в 
констативния протокол, като този срок пе може да бъде по-дълъг от 10 дни от датата па 
протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци, след което се съставя нов 
протокол за приемане на работата по възражението.

Подмяна на машини:
При отсъствие от обекта, аварии и ремонти на машините с продължителност повече 

от 24 часа, се изисква същите да бъдат заменени с други, които да бъдат с показатели 
отговарящи на изискванията по процедурата.

Подмяна ще се допуска в следните случаи:
1. По изрично писмено искане на Възложителя.
2. При изрично писмено съгласие на Възложителя.
15 горните случаи, Изпълнителят представя на Възложителя свидетелството за 

регистрация част 1 па новата машина и основанието за ползване (договор или друг 
документ).

1 юдмяната се извършва само ако машините са с показатели, отговарящи на 
изискванията по процедурата.

Документи съпровождащи изпълнението на поръчката:
Двустранен протокол за установяване на завършената и подлежащата на изплащане 

работа (отработени моточасове. отчетени по монтираната система за контрол и отчитане на 
работата на машината и часове в престой и описани те други особени условия в случаите 
когато има такива, за които е съставен протокол и се дължи заплащане), с приложена към 
пето месечна работна карта на машината за съо тветния отчетен период, след което се 
оформя фактура за стойността.

Часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъдат заплащани.
'Задължителни атрибути при оформянето на месечна работна карта за отчитане на 

работата на машината са:
фирма изпълнител (Договор №). марка, модел и номер на машината, месец п 
година.

- дата, имена и подпис на оператор, смяна (дневна),
начален мото часовник, краен мото часовник, отработени мото часове.

- месторабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършената 
работа.имена и подпис на онълномощено

Изготвил:
XPI
Инз
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5.2.ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ №2

За участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на дейности но полагане на 
запечатващ слой на Депо за неопасно производствени отпадъци (НПО) -  секция IHA и Клетки 
3 и 4 в секция III Б“, с реф. № 122002/2017г.
Обособена позиция №2: “Разриване на глини с булдозер до 40 см за оформяне на пласт 25 см и 
валиране с валяк в клетка № 3 и № 4 в секция 1116“

ДО:
“БРИКЕЛ”ЕАД -  ГР.ГЪЛЪБОВО

ОТ:
ЕТ’Трапд Комерсиал-Пламен Нейчев -  гр. Гълъбово 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена позиция 
№2: „“Разриване на глини с булдозер до 40 см за оформяне на пласт 25 см и валиране с валяк в 
Клетка № 3 и № 4 в секция 111 Б “
11редлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

Технически показатели, изискани от 
Възложителя

Технически показатели, предлагани от 
Участника

Наименование Мярка Количество Наименование Мярка Количество

1. Разриване на глини с 
булдозер до 40м. за 

оформяне пласт 25 см

м3 90 000,00 Разриване на глини с 
булдозер до 40м. за 

оформяне пласт 25 см
м3 90 000.00

2 Валиране с валяк в 
Клетка № 3 и № 4

М3 90 000,00 Валиране с валяк в Клетка 
№  3 и №  4

м3 90 000,00

Прогнозно количество: 90 00 0.00 м3 Прогнозно количество: 90 000,00 м3

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура, 
изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
Съгласно чл.39. ал.З, т.1, б.„в“ от ППЗОГ1, декларираме, сме запознати и приемаме изцяло условията 
в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за възлагане на 
обществена поръчка.
Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б.„г“ от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да сс придържаме към това 
предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за предаване на 
предложенията за участие и то ще остане обвързващо за пас, като може да бъде прието по всяко 
време преди изтичане на този срок.
Съгласно чл.39, ал.З. т.1, б.„д“ от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени 
задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетос тта и 
условията на труд. когато е приложимо;

Срок за изпълнение на поръчката: 75 дни от датата подписването на договор.
Декларираме, че дейностите, ще изпълним е наши средства, машини и персонал.
Съгласни сме, че:

- Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да извършва 
проверка относно качеството на изпълнение, без с това да й$ечи на оперативната дейност па



- По всяко време от изпълнението на договора Възложителят има право да отправи 
възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението на извършената 
дейност.

- Обемите, предвидени в съответната обособена позиция за изпълнение от Изпълнителя по 
договора за възлагане на общесвената поръчка, които междувременно са изпълнени от Възложителя, 
ще се приспадат от общия обем на заложените по позицията прогнозни количества работи.

11ри възникнали рекламации относно изпълнението на дейностите по поръчката 
Възложителят подава писмено възражение към Изпълнителя. Същият е длъжен в срок до 2 дни от 
получаване на рекламацията да изпрати на обекта свой представител за със тавяне на констативен 
протокол за отстраняване на недостатъците. Срокът и начина за отстраняване на недостатъци те се 
съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок не може да бъде по-дълъг от 10 
дни от датата на протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци, след което се 
със тавя нов протокол за приемане на рабо тата по възражението.
Риск, отговорност и застраховка на Изпълни тели.
Задължаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия период на изпълнение на работите 
ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда.
Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се машини, материали и др. са изцяло за 
наша сметка.
1 [ритежаваме валидна застраховка „Професианална отговорност”, съгласно чл. 171 от ЗУТ.
Условни свързани с отчитането на изпълнените дейности и начина на тихиото заплащане

Съглаенн сме, че отчитането ще се извършва с подписването на двустранен протокол за 
уечаповяване па завършената и подлежащата на изплащане работа (отработени моточасове, 
отчетени по монтираната система за контрол и отчитане на работата на машината и часове в престой 
Iшишсанптс други особени условия в случаите когато има такива, за които е съставен протокол и се 
дължи заплащане), с приложена към него месечна работна карта на машината за съответния отчегеп 
период, след което се оформя фактура за с тойнос тта.

Съгласни сме с условието, че часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъда i 
заплаици in.

Задължителни атрибу ти при оформянето на месечна работна карта за отчитане на работата iia 
машината са:

- фирма изпълнител (Договор №), марка, модел и номер на машината, месец и година.
- дата, имена и подпис на оператор, смяна (дневна),
- начален мото часовник, краен мото часовник, отработени мото часове,
- мес торабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършената работа.имена

и подпис на опълномощено от Възложителя лице.
Приложения к'ыи предложението за изпълнение на поръчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата 

свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това яйце не е законен представител на дружеството 
участник
Декларация, удостоверяваща, че участникът разполага с техническото оборудване за изпълнение 
на поръчката.

2. Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.3.3
3. Други документи и доказателства по преценка на участника



6.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2

За участие в обществена поръчка с предмет„Извършване па дейности по полагане на 
запечатващ слон на Депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) -  секция 111А и Клетки 
3 и 4 в секция III Б“, с реф. № 122002/2017г. по обособена позиция №2: “Разриване на глипп с 
булдозер до 40 см за оформяне на пласт 25 см п валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция 
Ш Б “

ДО:
“БРИКЕЛ”ЕАД -  ГР.ГЪЛЪБОВО

ОТ:
ЕТ’Транд Комерсиал-Пламен Нейчев -  гр. Гълъбово

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

I. П р ед л аган а та  от нас цена за изп ъ лн ен и е  на п оръчката  в  съответствие с условията на настоящата 
процедура е:

Обособена позиция № 2 -  “Разриване на глини с булдозер до 40 см за оформяне на пласт 25 

см и валиране с валяк в Клетка № 3 и № 4 в секция III Б “

№ но ред Описание К-во
(мярка)

Ед.цена в лева 
без ДДС на 

моточас

Обща стойност в 
лева без ДДС

1. Разриване на глини с булдозер 
до 40м. за оформяне пласт 25 

см

90 000,00 м3 112,50лв/мч 67 500,00

2. Валиране с валяк в Клетка № 3 
и № 4

90 000,00 м3 98,33 лв/мч 59 000,00

Обща стойност в лева без ДДС 126 500,00

2. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на 
предлаганата цена от документацията но процедурата.

Цените в офертата са без ДДС  и включват всички разходи по изпълнението на поръчката.

Цените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, 
форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие. \ \

Цената за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената ш етка, 
представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме всички позиции  ̂
(редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме правили промени. /  \ ц  -



В случай, чс бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности, 
поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли 
ценового предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното 
класиране.

Приемаме обявените от Вас условия на плащане, а именно: Разплащането да с по банков път в 
срок до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на следните документи от изпълнителя: 
Двустранен протокол за установяване на завършената и подлежащата на изплащане работа 
(отработени моточасовс, отчетени по монтираната система за контрол и отчитане на работата 11a 
машината и часове в престой и описаните други особени условия в случаите когато има такива, за 
които е съставен протокол и се дължи заплащане), с приложена към него месечна работна карта на 
машината за съответния отчетен период, след което сс оформя фактура за стойността.

Часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъдат заплащани.
Задължителни атрибути при оформянето па месечна работна карта за отчитане на работата на 

машината са:
- фирма изпълнител (Договор №), марка, модел и номер на машината, месец и година.
- дата, имена и подпис на оператор, смяна (дневна),
- начален мото часовник, краен мото часовник, отработени мото часове,
- месторабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършената работа,имена

и подпис на опълномощено от Възложителя лице.

3. 13 случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата стойност, 
поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира наша та 
оферта на база предложената по-ниска цена.

4. 1 юсочените предложения щс сс считат твърдо договорени за целия период на договора.

Дата:06.11.2017г. 

I юди ис:

11ламеи Нсйчсв- У 
11а ЕТ»Г'ранд Комерсиал-Пламен Нейчев» 
(име и фамилия)


