
договор
N9122004

fiнес,29.01.2018r, в гр, Гълъбово, пrеrклу:

"БРИКЕЛ"ЕАЩ гр.I-ълъбово. със седалиIце и адрес на управление: гр. Г,ьлъбово, обласl,

Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 12352649-1.

Електронна поща: п-rаriiеt(g]Ьгiltеl- Ьg.сопl. Интернеr, адрес: htlp://rvrvr!.briltel-bg, ctl п't.

регистрираtIо в търговсклIя регlrстър при Агенцията IIо вписванIiята; с ЕИК l2З526,19,1;

Разllлащателна сплетка: IBAN: BG 14UNCR70001521779468, BIC КО!: LЪ]СRВGSГ.
Уникредrtт Булбанк А.Щ гр.Стара Загора, представлявано от Яrrrrлltн Павлов Пzrвлов -

Изпълнителен дпректор, I{аричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

,.,СОЛИД СЕЙФТИ" EOOfi, със седалище и адрес на управление: гр. Ст,ара Загора. обл.

Стара Загора, ул, ..Проммиш,цена" Лq 14Б, тел. 042 270015, пrоб. Тел.: 0885 082227l
Регистрrtрано в търговския регистър при Дгенцлtята по вписвания с ЕИIt: 20З608.t65:
Електронна поща: solidsafЫy@abv,lrg, Разплащателна cNIeTKa: IBAN: ВG71 UNCR 7000 1522

3265 89; BIC: UNCRBGSF, в баIrка ..Униltредит Булбанк" АД гр. Стара Загсlllа.

представлявано от Гrrнка llrпttrTpoBlt Стаматова - }'правrtтеЛ, лtарltчано за к]-)а-гtiОС 1

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение J,]Ъ 77l19.01,2018г. на ИзпълнителI]ия директор на ..Бlrнrrе.тr"

ЕА! и Прокотол ]ф 3/]2204 от 15,01.2018г. за класиране на участниците и опрелеляIIе IIа

изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,Щоставrса на работно облекло (рtlбот,сrl

костIопl -,IKe Il панталон, lI зIli}rно рабо,гно яке" с реф Л! l22004 се склIочи HaclOrItIltlrIT

,Щоговор за обшIествена поръчка за следното:

I. прЕдмЕт I{A договорА
Чл. l, /1/. Предметът на настоящия договор е ,,,Щоставка на работпо облекло (рабоr,сrr

костюм - яке и панталоII, и зимно работно яке", възложена в резултат на пpoвcllelln
процедура под формата на публично съст€зднпе, за възлагаtlе па ОП с прсдNIе,г:

,,,Щоставка на работно облекло (работен KocTtoM яке и панталоlI, и зимно работrrо яrtе)"

реф.Nо 122004/2017 г ", наричани по - IlaTaT,bK в договора изделията.
l2l. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави изделията в съответствIlе с

Техническала специФикация, 1Ъхни.lеското предложенIIе и IJeHoBoTo предло)IiенIlе.

съставляващи съответЕо Прилоltсения N! N! 1, 2, 3 към този ,Щоговор и представляваtI(I l

!iеразделна част от него.

II. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. 11l, flоговорът влиза в сила от датата на подписването му,

/2/. Срокът на действие на договора е до извършване на всиаIки плацания tI IlзтlIчillIс
на гаранционните срокове на изделията.

/3/. Срокът за фактическото изпълнение на доставката на всички Iлзделия е llo 3() JtrrrI

от дzIтата на сключване на Щоговора, Изпълнлrтелят се задължава в срок не lto дълъг or 1()

работни дни о,г датата,на заявка да достави на площадката на Възложителя пltlHllп,tyll ti0()

броя работни костюN{и и 800 броя зимни работrrи яке,та,

ll

х



/41, Срокът на действие на договора се )дължава и горните срокове сплlрат да тект!, l lpIl
настъпването на непреодоJIи]\{а сила непредвидено или непредотвратI-1I,Iо събttтllе ()t

извънреден характер (наприrrrер войни, природrtи бедствия, общи cTa.tKIr, буtrr,ове.

обrцествени вълнеrrия), възIlикIлало след склIочване на договора !I засягаlцо [Iзllълненllето }Ia

същия. В случай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодоли {а сLlла! тя с

длъжна в двудневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми другата с,грана за

това.
/5/. Страната не може да се trозове на непреодолима сила ако е била в забава.

III. ЦВНИ И ПЛАШАНИЯ
Чл. З , l1l , общата стойност на договора възлиза на 87 З68.00 / осемдесет l.i ce;|leNl

хилядии, триста шестдесет и осем/ лева без включен .Щ!C.
/2/. В общата cToiiHocT по ал. 1 са вклIочени всички разходи по лlзпъ.]lненI{е,I о }]il

поръчката за посочения брой изделия. Изпълнителят не мох(е да претендира никакви Iц))/гli
плащания освен стойността, посочена в ал.l от настоящия член.

L]л. 4. Всички це[Iи по този договор се разбират прI-1 условие на доставка DDP съгласttо
Инкотермс 2017 в мястото на изпълнение на доставката: Гр. Гълъбово, обл. Стара Заtоllа.
площадка .,Брикел" ЕА!.

Чл. 5./l/. Единичните цени по договора са съfласно прелставеното от ИзпълнLtтелrl
I{епово предлоltсение (ПрилоlItение N"qЗ къмt договора), неразделна част от договора.

/2/, Плащането се извършва в срок до 60 днrr след датата на подписваllе Htl гlрllеп{о

предавателе}I протокол за LIзвършената доставка! при представени придружителни доку]\,IеliтIl
за изделията, фактуlэа - оригинал, Iiздадеltа съгласно разпоредбите на чл. l1З от ЗДДС rr след
представянето на документите, LlзискуеlчtLI по силата на чл. 66, ал.4-7 от ЗОП при склк)tlенIl
договоl]и с подLIзпълнителIi,

Придрулtителните докул,lентлt за IIзделията при доставка са следните: cepTllt|tlKaT
(удостоверение) за качество и произход с описание на техническите характерисl,Iл KIl на

облеклата; декларация за съответствие на изделията и на вложеI{ltте в тях матерltалII
(задълrкително за ползвания плат) с посочените стандарти и техническите }lзисI(ванl.iя от
докрIентацията за участие в процедурата; инструкция за поддръ)I(ка на българскlt езиtt,

Сроltът за плащаtIе тече от датата на последно представения док}меIIт.
/3/. !оговорената цена е окончателна, Ite подле)I(и на актуализация зlt cpol(al на

настоящия договор и вклюrIва в себе си всички възN,Iожни разхQди на Изпълнltте_пя tltt

изпълнението lla поръчката.
/4/. Всlлчки плаIцания по този flоговор се извършват в лева чрез банlсов превtl.t1 пil

следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ,.Уникредит Булбанк" А,Щ гр. Стара Загора
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG71 LINCR 7000 1522 з265 89

/5/. Изпълнителят е длъ)IIеFI незабавно писмеяо ла уведоI\,Iява Възлоlrсителя за Bcltllкtl
последващи промени в сметката по ал,4, В случай че Изпъллtителят l.le уведо\,ttI
Възлоlttителя, за проп,tените, счита се, че плащаIIията са надлеr(но извършенIi.

t

]
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IЧ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
Чл.6. l\i, Изпълнителяt, уведомява Възложителя по телефон или

готовност за експедиция на изделията, миним}м l ден преди доставката им.
организира извършвапето на входящ контрол на доставката.

12l. При доставка Изпълнителят представя на Възлолсителя:
- Сертификат (улостоверение) за качество и произход с описание на
характеристики rra облеклата;

факс, че rttvta

възлоlтtttтелят

техническиl,е

-,щ--,:

I



- !екларация за съответствие Ila изделието LI на вложените материали (задължителtlо за
плата) С посочените стандартИ и техниаIескIlте изискваниЯ от доку\{ентацIlЯТа за y.lacтl]e в
процедурата;
- Инструкция за поддръжка на български език;
- I1риемrо предавателен протокол, подписан от двете с,грани без забележки;
!оставка без изискуемите документIl няма да бъде прIлемана от Възлоrкителя,

/З/. ilРИеМаНеТО на доставката се извършва до 14.00ч, на територията на Въз,ltо;ttлtте;rуl
в присъствието Ila представители на двете страни по договора, като се прове])яl]tl
I(Оличеството и качество на доставените изделия (чрез визуален ltонтрол), IIалIlчtIето t]

окомплектовItата на док}ментацията. Представителите на страните подписват лрtlеilо-
ПРеДаВаТеЛеН ПрОтокол, удостоверяващ, че съответното коли.Iество изделия е лоставено l]

склад Еа Възлоlкителя.
l4l, При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъотве,гствIля l]

количествотО на изделията, ИзпълнителяТ коригира количествата, като при ycl,illlOBell
недостиг доставя допълнително количество в срок до 5 дни от датата на приеNIо-
предавателния протоItол, а пpLI ycTalioBeн излишък връща излишните изделиrI l] деIlrl Ila
дос,I,авката. В приемо.предавателния протокол се отразяват разтоваренлIте в складаi ]|а
ВЪЗЛОltИТеЛЯ КОличества. Всичrtr.r допълнLIтелни разноскLl на Изпъ,ltнителя Ilо повоj(
коригиране на количествата са за негова сметка,

/5l. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствIIя в
KatIecTBoTo Възлолtителят връща на Изпълнителя некачествените изделия, като ts lll)lte {O-
предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възлоrкителя количества, kal(To ]l
I(оличеството и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е дJIьжеI1 в
срок до 5 дни от датата на съставяне на приемо- предавателния протокол да J(ocTzlBLI на
възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му и отговаряlци качествено и коJlиаIествеIIо на
изI4скванията rra Възложителя. При получаване на новите изделия отново се I]звъl]tl]ва
ВХОДЯЩ КОtlТРОЛ ПО l]еДа, ОПИСаН ПО-горе. Вст]чки допълнителни разноски на Изпълнителя пtl
повод замяната lta пекачественI{ изделия са за негова сметка.

/6l. ПРИ ЛИПСа на несъответствия вследствие на проведения входящ контl]ол, за l(ii,I,a IIа

доставката се приема датата на подплlсване на двустранния приемо-предавателеfi проlоIiоJl.
без забележки, При констатирани несъответствия за дата на доставка се приеп{а дататii }Ia
приеN,Iо-предаватsлния протокол, подпItсан от двете страни след достаlвка на LtзделIIrl.
отговарлци на изискванията на Възложителя.

/7/. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателItlля протокол по г,б
изпълнltтелят представя rla Възлояси,геля фактура - оригинал, съдържаща описаlltIе lla
изделията, ноN{ер на договора, единични цени, количества и обща стойносr Къпц (laItTypaTa се
прIIлага приеN,tо - предавателния протоко.lt по ал,6.

/8/. ВЪВ ВСИЧКИ Случаи на констатирано неточrtо изпълнение на задълженItята по
доl-овора, по отношение на качеството на изделията, включително по време на гаранцIlо}l I Illл
срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дълхtи неустойката по .lл.2З, ал.2 от глава Х на настоящия дrrl оtsор.

Ч. ЬРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора изпълнитЕЛЯТ представя гаранция за добро

}Iзпълнение в една оТ формите определенИ в чл. 111 на зоп, в размер на 3 495.00 лв. (трп
хиляди четиристотин деветдесет и пет лева) , представляващи 4 0% от стойността на договора,
закръглена до лев.

Чл. 8. I-аранция,га се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) лltl-r c:te]1
ДаТаТа На ИЗТИЧаНе срока на договора съгласно чл.2, след отправено писмено исl(аIlе ()т

страна на ИЗПЪЛНИТВЛЯ до отговорFIика по договора, ако липсват осIIованI.Iя зil
задържаI]ето от страпа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея,



/
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Чл. 9, ВЪЗЛоЖитЕляТ има право да усвои предоставената гаранция в случаL:i, чеизпълнитЕЛЯТ дълlки неустойки по настоящия лоl,овор, че просрочи ycTaHoBelII.Te
срокове за отстраняване на недостатъци с повече от l5 (петнадесет) дни, както и в сл\/tlаl4те
на лошо! частично и забавено изпълнение на което и да е свое задължение.

Чл. 17. Изделията да бъдат доставяни в станлар,r,на опаковка на произt]одlлтеJIя.
съобразена с особеностите на стоката, така че да я предпазва от механиtIни llовредII.

LIл. 10. ГаранцИонният срок на лоставените изделия е 3 /три/ t лесеца, считано от да гltl-il
на доставка, удостоверено с прие}Iо-предавателния протокол по раздел Iv от насгоltuLltя
договор.

Чл. 11. Изпълнителят гарантира) rle доставеt]иТе от него изделия cit llollll.
неупотребявани, произведени от висококачествени маl,ериали, отговарящи tla изtlсIiваlttlrl-I,а
на стандартите за страната производител и отраслови IIормали от дадеtIа област, ttaKTo tr ttit
изискванията от документацията към обществената поръчка,

LIл. 12, Изпълнителя,г гарантира, че доставениl,е о,г него изделия са п{инilJlи ltсllчкll
етаllи на заводски контрол на качеството прr1 технологичн}Iя цикъл на производство,tо иl\l,

чл. lз. Качеството на доставените изделия се у2tостоверява с изискуемите съгласll..,
разлел [V.чл.б. ал.2 локумен ги 1Приепlане на рабогите)

Чл. l4. Възложителят има право IIa рекламации за количествеIIи несъотвеl.с,l.вия ll
момента на лриеI\{ането на изделията,

Чл. 15, Възложителят има лраво на рекламации оl носIIо качес],вата на изделиrrlа по
време на гаранционнI-iя срок, като всички разходIl, свързани с отстраняване на 21ефекти са за
сметка на Изпълнителя.

Чл. 16, При поява на дефекти по Bpei\Ie на гаранционния срок, се назначава дllус,i.рtll Ii Ia
коп,tисия, която изготвя констативен протокол и се произнася за причините, пороr.ll.iJlll
дефектите и виновността за HaHeceHIiTe щети. Ако в тридневен срок от даl.ilт.l II[t

уведомяване, Изпълнителят не изпрати свой представител за участие в I(oпIllcIIJI.I.a.
възлоrrtителят сам съставя протокола rt той е задъляtителен за страните. В срок едllа седN,tlt1llt
от датата на rtротокола Изпълнителят заNIеня некачествен l.lTe изделия с качестве}Ill Till(lli]a| ll_пIl
извършва поправка. При поправка на изделията гаранционният срок не тече за BpeN,leTo tla
отстраняване на дефекта.

При запlяна на нека.Iествени издеJIия с нови I.аранционнияТ срок на дос.I.авенIII.с
изделия започва да тече от датата на доставката им. Вси'rки разходи по отстра}IяваIlе lla
недостатъците на изделията, включителtlо транспортнI]те разходIl, са да cN,leTKa lIa
изпълнителя.

овла)княване, физически иJIи химически въздействия по време на транспорта, товаренеl.о.
разтоварването и съхранението им.

Чл. 18. Ё}сяка доставка да бъде придружена със спецификация и всички описаltlll l}

раздел IV, чл- 6, ал,2 от настоящия договор документи.
Чл. 19. Изпълнителят носи отговорност за поврели по време на транспорта! дъл)I(аIци

се на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материаJIи. В случай на llо]]ред[l
по време на транспорта и разтоварването, дълх(ащи се IIа лоша илй некачествена ollzlltoBl(il.
изпълнителят е длъя(ен да възстанови щетите за своя сметка.

Чл. 20. 'l,. ИЗПЪЛНИ tВЛЯТ има пр
, fln прлу'lи уговореното възнаграждение при усповията и в сроковете, посочеIIII I]



настоящ!lя договор:
. Да иска от Възложителя необходиN,Iото съдейстtsие за осъществяване на предNIета llll

дого]]ора;
. Да иска от Възложителя прLIеN,Iане на доставените изделия предNIет на jlOI,oBOl)a с

подписване на прие\,Iо-предавате.цния протокол по чл.6, ал.2 от настоящия договоl].
/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
. !а изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертirта пI1,.

вкпIочително и в техническото предllожение - Приложение Nq2, което е нераз,|(еJIна

част от настоящия договор;
. !а уведоми ВъзлоlItителя 1 ден предlr готовност за доставка,
. !а представи необхолип,ttlте док).менти лрIl доставка изискванп в раздел [V, чл.6. ал. 2

от настоящия договор,
. Да достави изделията в склад на Възлотtителя в срока, упо]\,1енат в Раздел II, чл, 2, a.,r.

3 от договора;
. При констатиране на недостатъци по изделията, се задължава да отстраl]ява сыIцiте l]

договорените срокове, Задълrrtава се също да заплаща дължимите на основание Раздел
Х ог насrояшия доlOвор неустойки:

. При документирането на сделките /фактурирането/ да спазва лIзисItвани8та Hzr чл. 1 l j
от ЗДДС и чл.4 от закоrrа за сIIетоводството.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪ}ЛОЖИТВЛЯ
Чл,2|,l1l, ВЪЗЛОЖИl ЕЛЯТ има право:
. !а изисква от Изпълнителя да достави в срок и без отклоненlrя от договоl]еllо,lо

качество, изделията, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчl(il ll
Техническата оферта на изпълнителя (Приложения ЛЪ1 ,и NЪ2 къпл настоящIIя договор):

. !а оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указапията на Възло;tttлте,ltя ll
изпълнение на това му правомоIIIие са задъл}кителl]и за Изпълнителя, докоJII(ото тезll

указаflия не liзлизат извън раNlките на договора:
. !а прави /предявява/ реклаN,Iации пр}l установяване на некачествена работа, кояl,о не е

в съответствие с техническата специ(lикация и с техническото предло)ItенлIе llaL

Изпълнтrтеля;
. Да не приеме изделията, в случай, .re има забелея<ки;
. [а изисква евентуално дължи]иите от Изпълнителя неустойки.
. !а ttзttсква оп Изпъttнltпlеля dа скллочtt tt dct:tty преdсtпавч c)tlzoBtlptt зсt поduзпъlнеtt tte t,

посоченuпlе в оферmапlа lly поOLtзпълнttпlе_,ltt,

/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъяtен:. !а заплати на Изпълнителя възнагра)кдение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор;

. Да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако IIзделI,IяI а

отговарят на спецификацииите от Приложения Noi, Ns2 и техниLIеските LIзискванllя Hll

Възлохсtлтеля и са представени всички придружителни докуNIенти;
. !а оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕJUI във връзка с изпълнението на тозт,т f{огово1l.

включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението rIa ,Щоговоllа.
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

х. отговорност
Lllt, 22,11l. В случай, че Изпълtтителят не успее да изпълни всички Iiли няI(ол от

доставките в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възлоrкителят. запазваiiкtt
правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от последваlцо

дължимо плащане или от гаранцията по .Щоговора.

7
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/2/. При неточt

'nanuo"or"nrrruorni'"'"o 
ИЗЛЪЛНение в

случай на нетоIIно и
Да УсвоII цялата

/З/, При
aо воР. слеД УГоВоDrЗil ,.;p.r;;;";;;u' ,е. и при забава за 

"r"";,Тj,::.ч|_ 
ло llсстояIцIIя

аСТоя_rция договор, й Тствия и naroarurrrir"'пltЛ. 
tta J?/IЪЛЖеНUя га

а ДОГовора, .u.ponu, Тойка в размер "; Й;;;":"ji_.t ЛаВа VII oi
4/. При пьлно неи^. от 15о,раЗ[!еР 

на з9о На 
"" 

uon*u clol,illt,ci,l;t
не_\стойка в размер n" +оч.']]1l.]п" 

,,о ,uroлiJniiri 
О' '*" СlОЙtlОС'.

Ако забава.iа . ",,"J,:::,i"::ф;;;;;;#|а 

си JIо ДогоВора Изпълttиlеляt дb;tlt;ll
Кat_ lендарни ,n". aa a,,rru.,]"rl!llflL 

Ла IlОСО(IеIIИТе по

,", -#;,,#,tiffi "fTriil";:нгl 
;Tlllff ,Н::ý:ия над\ вьр,lи j ( с )

сtойноспа 
".;й;,;].t'"П.Р" 

''uбu"u'Пu';;;;;;'j"";"J;'";.:ij':,'- 
lj""o;J 

",", 
1,',,''J|

lти от забавата на Възлоlttителя 
,Видс

].""XJi,,i?.i.;;H1#x"Н" :.T:iiЁ ",аво /Ia п! в резулгаг,, . ;;;;";:;;,,:ff:;]]',l1i,]

га i]]

llo

- забави изп.лненLiето lle.
ка,rIендарни дЕи, '"'О nu НЯКОе от задължен

- не огстрани В УговоDенитс 
"'.""""" ' 

J.лDJ'I(енията си по логовора с ловече оТ j()- не изпълни -"r" ,"j-lX"# i#::.:,'^}(олсТаIирани недостатъци;

ffff";9"xxT 
u п,"u"опйпil;,ffiffiт,i:""Т;;;:f;;.."" 

no n..o..o,.,,.,I}{oc.1.'IJlll

.__.,^. 
Чr, 24, Сграни tе по настоя

)cll JUИ. ts СЛУ,Iай ,le последните са 
;"Ч;::". 

за прегърпени BlleJL ll
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Ч-r, ]_' В a.ir чttil че страната, която е следваjlо да изпълни свое задъJI}'{енлIе п()jtоговL]I1;1, : i,:_ _-, з з;rбэва_ тя не л{оже да се позовава па непреодолима сила.
Ч ]: _ -:lзната. засегната от IIелреодолима сиJlа, е длъжна да 

']редпр''еN,Iс 
r]cIlLII(lI

дълlки обезщетение за настъIIилIIте от TOI]a

27. !окато трае непреодолимата сила, изпълнението на задъл)кенията I]a всяI(а отна свързаните с тях насрещни задължения се спира.

Чл. 28. .Щоговорът tlт момента на подписването мму от двете cTpallrl.

]*.,]'.'-Чт::11: _11 "*У"'н Договор за обществена поръчка се доllуска пl]I.1
условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.

Име, фаVилия, длъжност

чл.
страЕите и

възл

Чл. 30. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действаrцотов страната законодателство.
Чл.31. Евентуални разногласия по този договор се решават от страпи,[е чрезпреговори, а при непостигане на съгласие - на осЕование чл.l17, ал.2 от ГПК страните сесПоразУМяваТ, че съЩиТе поДлежаТ на разГлеждане оТ Ко,lпеТентния съд по 

'aaro""no,irn*aroна ВЪЗЛоЖИТЕ,ГlЯ.

оговордае и Закона за общесr.вените поръчки.

Прлtложенl.tя:
Прилоlкение ЛЬ 1: Технич ен,гацията.
Прилоlкение J\b 2: Технич
Лрилолсение N! з, ц;;;;; 

ние на поръчката на участника,

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

!"ii.s9
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6]1188

6.1l l 88 l.)

бб,]8] 6

68i l8t) 1

7011 80 1

оБLliо l26lt

5.'i'cxtllt,tccltrI II elccIIлOal,alltIoIIIIII tIзlIcI(BaItIIrI:

ltcjIlJ ]ioc Iloi\l ы, cJIe/tBal да осI,1гуI)rIваl ЗilЩIIта от I1 дit IIе Il0tRо,llява I)са-цl]зllI]IIя,l.а сJIедlIII]е
|)tIcIi()I]II tItali lltIlIt :

- _l()ll1,I),](() ]il]\1,I)])cclIII Il оR,ь])х l IOc1.II с tIе.гоксlILIIIlI Bc]ltcc]I]il"

I)абr1,1tlltя,г I(ос,tI()N,l .ala с ttзllаrбоr,еll tIo llIIIl]itш I(a ,] e\I l()-TrOI.,Iл, l{t)Ilc]I)\,](tlIlrI,Ia ]llt li()c.lI()NIatlt I I( ) ] I1()]Ll]]iI СЛtlбtl.ЦtIО IIЗ]:]1,1]Ш]]аIIе lIa рalзлIItIIIlt 1;або,гtltl JlI]lI;I(ciI]IJL I)абrr1.1tllяt Iil.)c]I()]\I l'lil ссc I)c |'()JJ ()LI(c II IlilIITa-ПOlL fla ce rto'rltcTBa c OбlTttlttltlcH tI rIel)IIjI]IIl IIl]L.I]l1]]aI II 1t l,,l tttl lt./ll_rllt\li]lIIlllIII(), IillatTttlaIa lla I),t,KaBI].Ie IIа,Il(eT() са IтлI)гн() л1llrб;lllrlI ,,,u po,,"ia ,, ,," ,,,rru,,r,n,,",
cj|\,l]lliiIl()-I,o зilкitll|lIIе lIJlII захващаIlе lIa 1)ъ](ав llo BI)c]\le llа 1lабrэта6. ()ltrlca llIlc lIil II,]леJIIIе.l.о

2 ]1itсtlба tcl1.1e /,lIяВ и лесеlL/. зil.гl]|ll)яrIС с каlIilцII с I]eJII(1]() . lta]lallII,Ic cal с ]l]]я l кl)а,псI(()
с IIl IL(].

2 tlbttllllItt д,лсоба лолу/ляВ tI ДСССtll'.

cllIlbO.
lIпa,tr В llB,Il,K|)ajlcl(o crIitbo отзад на ръкi].r]llтсj I1o IlяJltlla jIъJI)I(Illl{l lt lrtlt1ltlчtillа tll 1()
:кl l.{ лl.

[iltбltеllа: с l)аlзNIеl)I,t: ,г(l,лж],1I{а от 10 до l4 спt. tt utll1:lilчlllIа ol, 2 .llo З clt . tlвя,t lttl,Lt t.
бlxlllttllaHa Bbl)\}/ IIl]Cl(eII Гоl)сIl JlяD л>ttоб, с логсlтсl lla IJ,ьз,,Iо-rltl t r-c_,tlI lI lIалIl]tс: ]jIrI.1IiIlJI
г/\л

6.1.Illtc:



ЗакоI t'iaBlttIe: с l(OlIllel'a! cKplIT коllчеJlъIi l]рез IL{a.,,'(a п,lас,гl)оII IIо l(яJ]а гil l}llc()tlIIIIil llaI(vI],Ilta,I,a II ,Jill(oпrlaвa]le .цез .1 до 5 б1l. копчс.rа Il велк|-)о I! l()l]iIaI.a Il .ilo_iJIlal21 t|acl I]a]IjIac] l]( )IIa.

c'Il]aI]I] - с JIЪJIжlIIIа or б ло 10 cNL. IIВяТ: ItI)aJIcKo clttIbo. ILItIpltlla lia KOJIalIa: tlг.{ jlcl 8 спl6.2. llallr,:tLloll:

(rl li]]tI I L) lIOc,l ilBerIo
JIac,tltttlt Ilil I(1]ьс-га o.I лl]сте сTI)aIIII }Ia l(олаIlal.
]'пiitсlt за I(OJ]ilII - N,IIIHIIi\Ivlrl 5 броя.отпрел-х 1 бlr. -лявtl II ](ясIlо. Bc,]l]aIIII .-х J бр.
,jLII]o ]l /(ЯсIlО II о'IЗаJl - l\I I,1I IIIi\IY]\,I 1 бр, IJвят IIа гilI-II(l]]с - I(})aJlcI(O cIIIIL() II ItlIil]IIIla o,1 _-l

лtl 4 спt.



'I'ctllI1.1ccl;ll 
\lll):lIi.tcl)IIc.tIlItIl lI cllcllll4lltltitIllIll llл llсtlб

Б_lс, ll} Isd i:];Й,;;iз"H:lYiiii;H;II{0,IIItIccl Bit IIil lIl]lIII() ,Ilic
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1

J,
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5.'ГcrIttгrecrtrr Il eKсII-IOirTalllIoIIHIIrI]IlcKBaIIIIя:

I[с,пт[t Iiост]о\{ьг c,]e.lBa fa (lсIIг\рява зашllта от lI да tle позвоJlявLl l]caJIrI,]illlIIJI I а c.rle](IlIITc
|]I]c I(oI]II t|lalt t,clpiT:
- jl()IIIll].lo зп\I],l]сеIlIl повъl-}\посrIj с l Ie,i OI(cI IчIIll Be]Ilec.IBa:

ЗlttllltlIo 1lабоrttо яке.fа е ltзработен IIо lIIItBalлKil техl{ологllr{. Kolrcr 1l'ltl lttя.t a ttaI((lc ]IO\Iil -ta l]()ЗВО,'IЯВа СВОбОrlНО IIЗВЪl]IЛВаIlе IIа ]]азлIltlн]I 1:iабогlltt лuuп,",,,,'r,, д,, a.: ,:,,,u,,.,,," .()бIlI(lIOBcIIII lIe]]Il-iIIiJI Пl]еIIаl]alтll ръчно lI/llлlt llalltllTltto. I(1rаиrца.lа |lil l]1,1(аt}I],ге ]Iil ,IIiel() ci]lt'l t, r lltl l11ll1ýllit1I1I до l]ъка.га ll IIе лозво-цяват с.ц\,чаiitrото ,

I]llc\Ic ]Ia l)aa)ola 
]акачаllе llлIl захваt]lаIlС llit l],lrliill] I]()

6. ()lllrcittllle lIa Il]де.цIlето
. З Ilrlrlo яItс:

l'at]o l tItl l I I\I II() яI(с:
, JIlItlcB Il-ца-],: o,I,240 ло 260 гр,/пr'. 100%, ititпIvlt. caTr(lo1llt:}IlI]a}I пl)о-lIIв cI}]Il]aefiIOcr.rItдрtl(lобll зtц;аtI.
, [ [вя,r' IIа IlIILtcBI,iяT IlлаI: ocHoBetI - 'l]ъl\lIiо cll}I. пJIа]-l(jI с I)aз,]IIItlc]I ItвJfг - I(|]aJlcI(() c]IIIb()

о от 40 до 30 г1l,'пIr. I(ilIIToIlIl1]ltll . na,ln. . '
Tcl j]o ()]. l20 ,l1о 180 гр.hrr,

, 2 ..скlltrгt,l" лltсоба гtlllе /ляв tl десеп/ със закоllчаване с I(опt]ета., 2 броя вт,ll)еп]IlII 2lltKlбlt о.глllед лtr_п), /ляв lI дессн/. с ,'teцoPilTI tBI] tI пJIil]-I(II с l(вя I -
Kl]|lJIct(tl cII[IbO lI шI]рII}I11 or.4 ло 8 сI{. II с ве.Iltоот]]аз ilTeJIcI I tIilcllc.jl ]\Iеr(д\/.гя\ II{)('IIl)l]Illlrl lЛltllсВ П.Iа l_

' }'i<;lacltIeltttlI IlacIIeJll] ОГ С ВеТЛОо'I'l)а,] l',',eJt I la лс}1,Itl по л,I)JI),1lI IIаl-а IIа ])ъl(itвIll.с ()lIlIlc:t
II () I заil.

, L'}l,r,l-1ctuelt,цlксlб - отляво. с I)азNIсI]II: B]IcotlIl[Ia - сrг 15 дtl 20 слt. ll ]lIJ.I]]}lIla o.r 1() _цо l5

!)l]il,rtIIllaIIa llJIII п()с,Iill]сна't1:lсз сItrсrпе,tаr/терпlоtllанс(lерсII IIечiLI ]}bI]\\ II]]е_цсII I()l]eIi
ьзj]ож}lтеJlя II I Iа/lпI.iс j l]PLII(EJ I tj,,\д

I(a,tr,-,tKa: с i]l]ъзI(а за I I |)I,Iс,гя гаl{е. п o/l lIJIil,],eI Ia сl,с сl,UIиJгг xaclal). I(aIIT()IIIIl]aII с l]al.a ка l()
]Itl яI(с,го. свiiJIяеNIа. IIl]lIl(pllпeIla I(.b t якст() ч1-1ез N{IlHIINl\l]\I 3 ltilгt.lсr.а 1IJIII l(IIп.
Jlac,l,tlll lta lll,liltBIITe до,ltу, ЛастIIl< j]a пла,II(аlа-коJlаII IIа KJ)bcгtr п() luI_па.tа,rt],]I)I(IIIIll Il llI()],Ill]С'I'СС'Гl)аtItl-JlЯВОtIДЯСIIО С,Цl,Л)I(IIIIа 1,1IIIltl]\Iv]\.' l5слl. lt ltttt1ll1.1ttlta _tlt .1 .,Kl (l cll'jlltKlll'taBatle: СЪСс](l]IiтцlIп]|JiItс]iI)llI|\tr]lLlс]l1.1(tllъ-^]l1,1аl ка- II]Iac1l]OIl ]I.., I[rI_I]a.til
l]] ).lIIIIa jla,li(eTo 11 заI(опIIаваIIс чI]ез веJIкро.
(' 1,1tttсrгllпзllr,с.rlеI( пасllел lIO llя,]Iirта лъл)кlIIlа 1lul JII(lltil о] I(ц)с,

lI,rl oтBIl-,r:

i



i

П роопопчtrtul/I"
llрЕдложЕниЕ зА изпълнЕllиЕ нд llоръtll(лl-А '

с lIllc,1l\Icl,: ,,f{oc t,aBlta на работно облеltло ( работсп l(ос,tlом - ,lцc Ii IIаI1].а.поII, [t
зlrпlно работно яIсе)'', с pe{l. J\I l22004

дQ.
"l;р1.IltIa.il"|,.дд _ гI,.гъ-ц,IrБово

(.)I:

.,СОJIIlД С'ЕI;iФТИ" ЕООД - гlr. CT:rpa Загоlrа

},l]A)ItдIlN,II,I дАми и господА,

('ltilcttylLцoltl lll]едставяNIе IIашс]о IIре,цл0)l(еlIlIе за tIзI]ъjlнеllис на обll1ссltзсЕIа Ilol],l,tII(a с Itpc/t\ICI:
..j[tlcrltBlta lll 1lлбоr,lrо об.пек.по (;rпботеll косгIOпI -,Il{e Il IIaIII11,1I0II, II }rIлItr() 1r:rбоIllо якс)", с per|l.
.\i l 22001

I l 1tc, t. to;tic tl lt-t с ()т Ililc .l.c.rloBllrI cit Kal(.гo сJIелlttl ;

II1lc,lrrar апlс _1а II,]llb,пEI1.1Nl предпtета IIа настоящаIа порыII(а. KilI(lO с_педl]а:

No Н:rllпIеtttlваппс NIll1lltlt I(o.,rlt.recr Brr
l. РаботеrI костlоп.t яI(е iJ пaillTa,]I0Il бро й l 268
2. зl lлt rttl яltе ol]o I.1 ll98

/{сli.lIа1-1tt1:lалlе. llc c]\lc заIIозI{а,ttI с уItазаIJl.tя I а и \,с,ловlIrгг|l ,]а \/IIacIllC в обявсtlаtаt сlг Вас ttlltll1c71l1la.
lI,]Ilcl(I]aI]l],lIzl lla ЗоП. с,ьгласllи спIе с посl al]e Н t.tr.c о.l Вас )lc,rloBIlrl It I], лlll1слlllпlе бсз Br,:1lalttcllllя.

(-l,t:taclto.1-1. З9. a.;l. З. т. l. б. ..в" от ЛIlЗоI'I. деклzlрпt]аNlе. c]\le ]ilП()1|l;lIlI Il ll11llc\Ill lc \cjl()ItllяIil l]
l'l]0eI(Ia ]а .LtогоRоI]. прlIло)I(сII Kbi\{ доI(Vi\IеIlтацията за \час.tIlс t} лllоItсjl},l]аlа за I]l,зJIilгаFlе I]a
об ll1ec lrзеttа поl]ыIl(а.

C'bt:rtactlo чл. З9. ал. З.,г, I. б. .,г" o,I, ПlIЗоГl, лекJtаl)лIраN,Iе. tle cIlc c],пlactltI /la сс п|]IJllbp)I(al\Ic l(ll]\I
това Il]]сjl_цо)I(сl II Ie за cl)ol( ог l50 днlt с_[ел латаIа. опl]елелена зal I(l)itCIl cl)OK з:L пl]сдаваIIс Ila
I1l)сд.по)I(сlItlя],а Зir )цIасl,tlе rI то [te останс обвързваLLlо за ilac. каIо NIo)I(c ,1а б't,лс rlpIlcTo по I]crl(t)
RI]el\Ic III)e/1}l ]]з-гIllIаIIе Iia този cI)ol(,

('t,t,rlactltl'l:l, J9. ал. З. r l, б,..д" от IlПЗОП. лсI(JIарrlI)аi\lс. Lle п]]лl tI]IoIBriIIc lta o(lcplara са cIla]elJIl
Ja,ilbJI)I(cIIIIяIa, свь|lзани с даньци ll осtIг),рOвt(}I, опа-]ваIIс lIa околIlата cpc/lla. заl(рtlJIа IIa] зilс,I0с,tIа II

\,с,]IL)l]!Iя,га Ila Tl])rl. I(огато с прилоп(лl]\lо;

()бявсlIа-t,а ot L3ac обtIlссr,вена поl]ъчI(а llle 1.1зIIъjII{ll\I IIpll слслIltIте )/с.JIоI]llя:

1,Il1llIclIalttc l(|]aelt срOк за lIзпълнсние до 30 дIIи сtIt,l,гаIlо oI .цаlаIа lla сl(лIоIIDаIlс на llol,otJol],

2 [I|lсlцtаlалlсс|)0кзir II]пъ.ппсIItIе Hil доставI(flта: s cpol( IIс lIl] -лt,Jl},I rlr 1()(лесет) paбoTlllt1lltll or
jIа гаl'а Ila 'laяlll(a-I'a tla Вr,злtllкlлтеля за,цосl,авI(а Ilal п,l]lIIиi\lYl\I tt0() броя 1)itбtltttlt ltttс tttlпlll lr 800 броя
зltпlllll 1lабсl lttп яttеr,а,

З, lIрс,l.rtаганttяl, о1, нас l,араllцl.lоtlеri cpol( Ilil лос,IавсIILI,ге llзле_пиrI с З /слttвttьt:тllrl/ пIессIIil ()г /latlaIil
tla Il()c lat]I(a

4. Г[1lltелtirпrе lехниtlесI(ите условtlя за изпълнеIl}lе tla Ilоl)ьчt(аrа и l{зLtсl(ваllttя la ]а качсс,гво IIl]]t

It ]л,])J]llcll1.1c уl(азаIп.I в "ПълIlо опllсаIлие IIа предN,lета на поръч l(атJ" ()т loK_\ дIсJl I а цllrll а гlJ пOI)],LII(a I zl.

l II1lс;lс,гавяпIс:



ход Ilar излсlltJята. Korl,TO lIte се /loc IalBлl,;

,(oNlJ]_llcKT разi\Iер _i0/]76 JlocIaBrIl Moc't'PrlTc О-t Bcel(ll i\lодеJI cil по едtlll

q00l:20l..I tlJ]и еI(RиваJlеlJтIlо lIa )/tIacTIlllI(a
I1l]paIIa и зп}1.Iвitrсl llla _пабораr.орllя за aJlo)I(c1lI,1гс l]

]о!!] С'пtttltс)сцлlll,пt ttcl 1lctбottttlttпte clб.lel;.lct с Бд( Е^, 1SO
l1Pco.Ill,,LпlC 1l(l а KBllB(1,1(,H l11e l t с'tпаtлi)сtlлпt ,tr, 1rr,бо,rrt,,r,е (lб.tеt; tlt са
.i() tt 5] tlltt 'JO] 

I-

l зб3,\ 20 ] з IlII| еl;(iLlGо jlel!пtcll. П|)l!
l ц ) 1 1.1 ( l., ( I п1 ()() li1..1 | е 1 l l 1 1 1 l, (|1, ?-| а(: l l ( l ч.:l

7. ,L[1ll lrl:l0]i\,i\lcIITll. IiасаеIци llзпъ_пIIеIIllс.Iо IIа лоl],],чка,Iа. IiO ]Il]сцеIII(а Ila \.l]aclIItl](at:

l (ата: ()2

Iltl.,11;11c,

()2,0I.2() l8 Il

I ltlllca

',fo Л ИД 
rt )



l.

I

за участие в обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на работно облекло (работен костюм -
яке и панталон, II зимно работно яке)", с реф. Ng 122004

До:.БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:
,,СОЛИД СЕЙФТи" ЕООД - гр. Стара Загора

УВАХ(АЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

J\! наllмепованrrе Мярка колп.lество Ед. цена без

ддс
Обща цена без

шIс
1. работен костюм - яке и

панталон
брой 1268 зз.00 41 844,00

2,. злlмно яltе брой l]98 38,00 45 524.00

Общо всичко без ,Ц,ЩС: 87 з68,00

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на

предлаганата цена от документацията по процедурата.

Щенлlте в офертата са без ,Щ!С и включват всички разходи по изпълнението на поръчката.
Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в леваj без IЦС, при условие DDP по
Иttкотермс 20l 7 в мястото на изпълненllе.
l_{errtlTe. са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства,
(lopпrlI на плащане и гаранции! освен изрично упоменатите в .Щокупtентацията за участие.

IЗ случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени и общи стойности,
поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да преизчисли
ttel]oBoтo предложение на база предложените по-ниски цени, с което да участваме в крайното
l(ласиране.
ПрlIем;rпIе условпята на плащане посочени в проекта на договора.

.Щек_парираме. че в случай, че бъде открито несъотве,гствие между предложените единични цени и
обща стойност, поради допуснага техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да
класира Ha[IaTa o(lepTa на база предложените по-ниски цени.

Посо.rените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора.

Щата:02.

Подпис:

01,20l8 г.

Гинка

Z--bjrldb
sIАад




