
ш БрикЕ-rт ЕАд

6]80 гр I-ьпъбоDо
обл Ст Загора

утвър

илиАн
прокур

дАтд:Z9. l2,Lоlаг^

0]l8 6 ]] ]8
0] l8/ б ]j 28

. -//

/ v ,/,с;9

Д О КЪZ I\Л Е, Н Т А. fI I,I5I

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА
СИСТЕМА: ,,ДОСТАВКА НА ЛАГЕРИ", реф. J\Ъ КС 02120|'7г.

С ПРЕ.ЦМЕТ: ,,.Щоставка на лагерIt за технологичните нужди на ,,Брикел" ЕА.Щ",
РЕФ. N9 кс-02-2017-01

ВИД НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: ДОГОВАРЯНЕ С ПРЕДВАРИТЕЛНА
ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Адрес за получаване на първоначалнrrте оферти:

Област Стара Загора, общ, Гълъбово, rр. Гълъбово - Извън града, п.к, 6280, админrrстратll BIla

сграда на ,,Бриltел" EAfl, отдел ,,Търговски"

Срок за подаRане:

7 /седем/ дни след получаване на покана за представяне на оферта.

ДЕКЕМI}РИ 2017 г.



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА

l. Опrrсание на предмета Ila поръчката.

, Общrt технически IiзIlсквания към предмета на поръчката.

_). Образец на първоначална оферта.

1. Образец на предложение за IIзпълнение на поръчката.

5. Образец на ценово предложение.

6. Образец на договор.

1 Указанrrя за подготовка на офертата.

Изготвил:

Ръководител отдел,,Търговски":

съгласyвалrt:

Главен инrкенер БП:

Главен счетоводлrтел:

Зам. началник отдел ,,Поддръжка и ремонт":

камен Кънев/

/Сте<}ан It

Юрисконсулт:
/Кристиан Баджаков/



1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪLIКАТА.

1.1. Предмет на настолщата процедура е доставI(ата на лдгери ti втулкrI по вllдове II

количества подробно описани в Техничесrсата спецификация на поръчката,
Количествата посочени в техническата специtРикация са ор!lентировъчн 1.1. l(a,0,0

Възлоlttителят не е длъжеЕ да заrIви и получи цялото количество, по предмета на порыIкатаj ll
I]e носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възлолtителят си запазва правото да намаляваl lljlll
увеличава Itоличеството по отделните видове изделия, в зависимост от нуItдите cII. в paN,IKI{ le
на общата стойност на договора.

Необходимите видове и количества изделия ще се посочват във всяка конкретна зitявlilr
на Възложителя. Изискванията на Възлоrrtителя към предмета на процедурата са подробttсl

описани в Техничесlсата спецификация на процедурата.

1.2. Срок, начIIн п място на изпълценIlе:
Срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора.
на.rин на изпълнение - доставките на Ilзделията ще се извършват по зfuIвка на Възлоrrtителя.
Срок за изпълнение на конкретната заявка на Възлоrкителя - 30 /тридесет/ днrr от дататit Ill
получаване на заявката от Изпълнителя.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определенLl по
предварителни заявrtи, съобразно нуждите на ,,Бриrtел" ЕА!.
Място на изпьлIIение: DDP база на Възложителя /Инкотермс 2017/ ъ ,,Брикел" EAfl.
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

1.4. Условrrя за формиране на цените:
- валута - валутата да бъде в български лева.
- други условия за формпране на цената:

I{ените в офертата на участника да са без !ЩС и ла включват всички разходII на

Изпълнителя по изпълнението на поръчката! вклIочително доставката до Ntястото IIа

изпълнение, посочеIIо по - горе.
l_{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия! кредI]тIlII II

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоп{енатl]те в

документацията за участие.
Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на rIзвършваIlе Ila

доставка, подписване на приемо - предавателен протокол, без възраrкения и пl]едставяIlе IIа

данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последното от изброените събития,

1.5. Критерлrй за оценка на офертите: икономлtчески наri-rrзгодна оферта, IlзразеIIа чре,]

Hail-HtlcKa цеlла.



За нутtдите на оценката на подадените оферти, участниците трябва да пocollilT:
едини|Iна шена на брой и обща сrойност.

Формиране на LIeHaTa, която ще участва при оценяването - предлоItената елltlll.|ч}iа

rleHa се умножава по прогнозI{ите количества,
Ка.ткулираната обща цена е caNlo за целите на оценяването lla офертrlте, ttагtl

Itонкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата ед}lниаIна цеlIа ,]а

съответното реално доставено количество.
Прогнозната стойност на поръчката е 1l0 000,00 лв. /сто и десет хиляди лева/, без !!С,
Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в докуNlентацията за

участие, с цел договаряне на по благопрлrятни условия за възложителя.
На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (единич1,1а lt обща) tto-

високи от първоначално предложените в офертата. У,tастник, който е предлояtил цена (обtца

или единични) lIо-високи от първоначално предложените в плика с ценовото предложенлlе се

отсl,ранява от участие.

1.6. Изискванпя и условия на Rъзложителя относно предложен!lето за IлзпълненIIе lla
поръчката. ,Щокументи, коIIто участникът следвп да представIl з1l док!lзRilllс
сьответсгвието си с Ilзискван1,1ята на вьзложителя
1,6.1, В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира пl)oизвоaц.Iтеr lл

Ila изделията и страна на произход.
1.6.2. При подаване lra локументи за участие, участникът представя:
- Проспекти, брошури, каталози на производителя на изделията;
- Сертификат за произход;
- СертиtРикати за качество;
- Други докуп,lентIл удостоверяващи съответствието на изделията с изисItваtII]ята 1Ia

Възлолtителя;
1.6.З. Опаковка: Опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от п,lexatlllllll ll
повреди по време на транспорта, товаренето, разтоварвхнето и пренасянето. OпattoBttaTlt да
съответства на изисItванията за предпазване на изделието от удари! влажност, както ll o,1

всякакви лруги атмосферни, химически или физически въздействия,
1.6.4. [окументацIlя прIr извършване на доставка
1.6.4.1. Изделията се придру}кават от сер,гификат за произход, издаден от заt}ода

производител, с който се гарантира, че доставяните изделия о,гговаря,г на !Iзискванията в

документацията и на съответните стандарти, изисквани от Възлоrкителя.
1 .6.4.2. Всяко доставеIlо изделие се придруя(ава от отделен сертификат.
1 .6.4.З. Сертификатът съдържа:
- Наименование на завода производител.
- Технически даннI-1.
- Номера на съответния стандарт
1 .6.4.4.СертиtРикат за качество
1 .6.4.5.Всякаква друга техническа докуl\,1ентация, заводски илIi други лоl(уl\,1е[I,1 I I.

придружаващи изделията.
1.7. При подаване на lrървоначаJIна оферта участниците следва да представят доказателства o,1

завода производител или от неговите официални представители за България, .Ic са

упълномощени да предлагат Itеговата продукция и да осъществяват гаранционна поддръ)ItIiа,

у.tастници, които не могат да представят посочените доказателства се отстранява,г оl
процедурата.



2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦШtI:

N9 наименование Технически характеl]истикtI Ед.м. кол ичество

l Лагер

Вид: радиален, двуреден,
самонагаждащ (с(lеричен),
Стандарт: DIN 2З 0/560 К

Размtери: d=560MM, D:820мп,r, Ь=195мм
Хлабина: С3/С4

Бр

2 Втулка Ан з0/560/5l0 Бр. J

э Лагер
Вид: сферичен, ролков, аi(сиален

Стандарт: DlN 29280
Размери: d:400MM, D=540Mпr, Ь=85мм

Бр, J

Общи технически изисквани към доставяIIите лагери и втулки:
1 . !а отговарят на съответния стандарт, посочен в техническата спецификация.
2. !а са произведени до една ] одина преди датата на доставка.
3. !а съответстват на посочените в поръчката означения, да бъдат нови и неупоч]ебяваIIи,lla

нямат явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработкhта
при нормfu'Iна употреба.

4. Да бъдат обозначени с данни от производителя, хлабина, с риен номер. оrговорящ на
номера на представе}Iия сертификат.

5. Минималният гаранLIионен срок е не по-маJIко от 24 месе а от датата на доставка,

Специфични технпческII пзпскванIlя за доставянIlте лагери,по T.l:
1. Да се достави с нормален клас Ро и хлабина по СЗ или С4;
2. !а се достави с масивен ме ингов сепаратор, центрован по вътрешния пръстеII - клас МВ
Специфичнrr изисквания за доставяните вryлки по т.2:
1 . Конусът на доставяните вту ки да отговаря на конуса на лагера по т. 1 , които да се използва
за шаблон за проверка.
Специфични технически изисквания за доставянпте лагери по т.3:
1..Ща се достави с масивен месингов сепаратор, центрован по ътрешния пръстен

Изготвил:

Зам. началник отдел ,,Поддръжка и ремонт":
/Стефан



3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

flО: "БРИКЕЛ" ЕА.Щ

ГРАД ГЪЛЪБОВО

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществеltа
11оръчка с предмет: ,,ffocTaBKa на лагери за технологIlчните нужди на,,Брпке.п" ЕА!",
реф. }lЪ КС-02-2017-01, обявена чрез квалификационна система, като подаваме oc|lepTa пlltl
условията, обявени в докуNIентацията за участие и поканата и приети от нас.

1. ,Щекларираме, че сме запознати с документация за участие и условията на обявена,rа о,г Вас
,- обществена поръчка.

2, Съгласни сме с поставените от Вас условия в док}ъlентацията, поканата и тех HlIil ес l(itl il
спецификацлtя и ги приемаме без възражения,

З. !екларираме, че приемаме условията за изпъJIнение на обшIествената поръчка, зilложеIlli в

приложения към документацията за участие! проект на договор.

4. Щекларираме! че към датата на подаване на настоящата офер,га, няма пl]оNIяIIil в

обстоятелствата декларирани от нас в заявлението за участие в квалификациоItната cllcTeNla.

чрез която е обявена настоящата поръчка.

5. ,Щекларираме! че срокът на ваJIидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата коя,t,о е

посочена за дата на получаване на офертата.

6. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0% (четири проuента) от стойtlостта tta

договора ше преllставя в следната форма: .............
/парична сума, банкова гаранция, застраховка/

7. Приемаме, в случаите, че }Iашето предложение бъде прието при подписването на договоI]ir_

ла представим докумеLIтите по чл. 112, ал,1 от ЗОП, както и гаранция за изпълЕlенllе tlil

договора.

6



8. ,,Щекларираме, че посоченият/те от нас подизпълнител/и, в заявлението за включване в

ква,тификационната система, ще изпълняват (опuсва се dеlа в 9|, tt deitlttlctllutпa,

коuпо l.L|e Llзпl,лнявO/tп поdttзпъ,ltнumеллt/ttmе) mочк(ппсl се попъ,ав0, clKo е прu]!оJl(,ч-Ilо,

Ilеразделна част от н иложения:
1 .Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на У.rастника и цrlJlill,lt

свързана с него документация, в случай, че не е законен представител. Забе,,tеэrка: прелставlt

се само ако това лице не е законен представител

2.Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпираЕето на пари.

З. .Щокумrент от завода производител или от неговите официа,rни представители за Българrtя

удостоверяващJ ale са упълномощени да предлагат неговата продукiIия и да осыIlествrIва1,

гаранционна поддръжка.

4. Предложение за изпълнение на поръчката

5.I{eHoBo предложение (плик с надпIrс ,,Предлагани ценови параметри")

6.!руги документи и доказателства по преценка на участника
._ 7,Опис на документите, съдъря(ащи се в опаковката.

,Щата:

Подпис:

(tt,lte u c|aMшtltlL)



4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,,,Щоставка Еа лагери за технологичяите нуllцп на,,Брикел" ЕАЩ", реф. .ПlЪ KC-02-2017-0l

До:
,,БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предлох(ение за IлзпълIIеtпiе IIа

обществената поръчка с предмет: ,,flocTaBKa на лагерIi за технологIlчните lly)I\цlr rl:l

,,Брикел" [,А[", реф. Л} KC-02-20r7-01.

_ Предлагаме да IIзпълнIIм пълният предмет на поръчката, IlзIIcKBilll о1,

възложителя.
Предлоrкението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпъJl}lеllllе.

съгласно изискванията на !окупIентацията за участие,
Предложенпт,е от нас условIlя са както следва:

1, Описание на предлаганите от нас изделия:

лъ изисквано от възложителя Предлагано от участнrlка
l. HaпMeHoBarlrre Лагер

технически
параметрII

Впд: радиалеп, двуреден,
самонагаждащ (сферичеп),
Стандарт: DtN 2З01560 К

Размери: d=SбOмм, D=820MM,
Ь=195мм

Хлабина: С3/С4

Вид:
Стандарт:
Размери:
Хлабина:

Мярка Бр.
количество J

) наименованrrе Втчлка
техническлl
параметри

Размери: АН 30/560/510 Размерш:

Мярка Бр,
количество з

J. наимеrrоваllие Лагер
технически
параметри

Вид: сферичен, ролков,
аксиален

Стандарт: DIN 29280

Размери: d=400MM, D=540MM,
Ь=85мм

Впд:
Стандарт:
Размери:

Мярка Бр.
количество з

гр,



3ц!!д!2цццВсекlI участник трябва да полълнl! таблIJцата съгласно ТехниtIеската спецификацttя tla проllел)]раl,а.

като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно трябва да опLlше своето

лредложение, вклlочително проIlзводител и страна на произход на резервната част,

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови I| неупотребяванrл, без явни или скрити ле(lеtсr,tl.

произтичащи от дизаIiна, материal,,Iите или изработката им.

зппознаmu сме u прuемоме слеdнutпе чсловttя Hct Възлоэкttпtеля:
- Колttчесmваmа пocolleH Ll в ТехllL!ческаlпа спеtр.tфuкtttlttгL lш поръчкаlп0 са орtlеIпlчровъLltIll,

капlо Въз,|Lо)lсLпllеляп1 lte е iлъэtсен dct зсtлtвtt Ll получLl l!я,qоmо колuчесmво по преd.Ilепlа lla
поръчкаll1а Lt l-|e llocu оm?оворllосlп зtl пlова

- Пptt ttзпълltеltttе на 0ozoBopct Вllз,|lо)lс1llll€ля сч зсlпазва прOвопlо 0ct ttсtllсtллtвсt ll]lu yBe-\ll.tOG0

lioлLrLlесп1вOlпol1ooп1dепluвtЙoвеuзdeлuявptlукLПпеttаtlбtцсttпсtctпоЙносmltсtdtlzoriоpсt.
- I-Ieoбxodtt.tltпlle BttdoBe Lt ко.|tuчесlпвсl Llзdе.,lлtя lце се посоLlвсlп1 вl>в всяксl коllкрепчlа зOявк0 llat

Въз;tоэtсumеля.

2. Срок, начин и място па изпълнение на поръчката.
Срок на изпълнение 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на договора.
на.tин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по заrIвка IIа ВъзложIлтелrl,
Срок за изпълнение на конкретната заявка на Възложителя 30 /тридесет/ днu от да,гilтll lla

получаване на заявката от Възложителя,
Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определенIл по
предварителни заJIвки съобразно l1уп(дите на ,,Брикел" ЕАД.
Място на изпълненI|е: DDP склад на Възложителя /Инкотермс 2017l в ..Брикел" ЕАfl.
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

З. !окументи, KoltTo ще представяме на Възложителя при доставка:
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възлоrкителя следните

документи:
- Сертифиrtат за качество;
- Сертификат за произход;
- Фактура - оригинхл:
- .Щруга техническа документация, придружаваща изделията.

Гарантираме, tle сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съотве,I,с,IR}lе с

гореописаната odlepTa и техническата спецификация на възложителя.

Подпис:

.Щата:

Qt,tt е u фамuлuя)



5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участис в процедура за възлдгаIIе на обществена поръчка с предмет:

,,.Щоставка на лагерIл за технологичнIfiе нуждtI на,,Брttкел" ЕА.Щ", реф. М KC-02-2017-0l.

До:
ЕАд_гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !/{С, при услов1,1е IIп

доставка DDP склад на Възлоrrtителя /Инкотерплс 2017/ в.,Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово - I,1звыl
града, обл. Стара Загора.

В случай, че бъде открито песъответствие между предложените единиiIни ценIl ll
общата стойност, поради допусната техническа грепIка от наша страна, cпle сы,JlilсIIl1

Възлолtителят да класира trашата оферта на база предложените по-ниски цени.
Предлоrrtените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваtlе

на предлаганата цена от документацията по процедурата,
I]ените са твърдLI, вItJlючват абсолютно всиrIки разходи за изпълнение на поръtlкirта.

всякакви плащания към трети Jtица, както и стойността на доставката на изделията до п,lястото

tta изпълнение и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)IiнlI

средства, форми r.ra плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !оtсумен,гацияr,а за

участие.

.Щата:

Подпио:

Наименование Езделпята,
съглдсно техпцческото ни

предлоrtiение

Обща cTol"llloc,t в .rleвnl

без ЛЛС

l

Лагер - радиалелI, двуреден,
самонагаждащ (сферичен),
Стандарт: DIN 230/560 К

1 Втулка - АН З0/560/5l0

J

Лагер - сферичен, ролков,
аксиален

Стандарт: DIN 29280

Обща стойност в лева, без flflC:

(tt,lle u сlэсrllttл Ltя)
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брой
Единична
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ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал.2 от Закона

за MepKIlTe срещу изпирането на парII

.Щолуполписан l l ят l -ат а,.

i']-^illl]]'..'.............].]..--.'....'.''..'.........'.......,;;;;;::].]]....'....'..'..'.
тел. .............................., плоб.т ел

.,.,e-nrail ., в KaaIecTBoTo на

,..,.,,..,(закtltt еtt преOспtсtвttпlе.ч / пъ-чtt o,ttottlHttK), на

Www .,,,......,..,....

гр. ..,..,..,..,..........,.
!екларатор:
/...,,...............,.......,..,..,..........,.........../

Извлечение от Закоflа за мерките срещу и]лирането на парll
LIл, 6 (2) JIицдга по.lJL З, ал.2 п З (заб.ред - вклlочителltо tIСИ кмо лице по чл 3, rrл 2,132 оr,ЗМИП) llлeHrrrtllrlrllrDar
tllизическите лица, KoIlTo са деЙствителни собствепицлt на клиенг - lоридйче('ко лице_ KilKIo и пl)едприе^lат Jlсilч'гвил ]tt

проверка ita тrхIImа идеttтиillикаttия , При лппса на др)ц,а възi!lоr(lIост иjlеIlти(lиrрlрането пrожедасе LtзвърпIl! чрсз

лекларацI{я. tlодписаIIа от заI(онtIия прелс"тавLlIел и,lri лълно]!lощпI{ка IIа Iоридическоl,о J-Illlle

Извлечение от ]lравилника за лрилагаtIс lIa ЗМИIl
tIл l l, (l ) Лекларацriята по Llл 6, ал. 2 ЗМИГl се полава пред лицеlо по .iл. З. ал. 2 tl З ЗМИП или прсд опl]едепсIl o,1 llcl,()

сп),r(ител прели извършваiIето Ila операцията или слелка,l,а.
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6, Проект на доfовор.

!нес .....,..,.... ....20|7 г., в гр. Гълъбово, меlкду:

"БРИКВЛ"ЕАff гр.Гълъбово! със седалище и адрес на управление: гр. Гъrrьбово.
област Стара Загора, извън града, тел: (04l8) 6 21 28; факс: (04l8) 6 25 28, EI4K: 12З526491.
представлявано от Изпълнителния директор, Електронна поща: r-пагkеti?]Ьгiltе1-1lg.сопl

Интернет адрес: http://ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговсItия регистър при Агеrrrцtя,tа

по вписванията; с ЕИК 12З526494; Разплащателrrа сметка: IBAN: BIC:

;,;";;";";";'о"о"*,оо,,,uо".,:i:-."i,;*,JНЪН;ЖТ;r""Т 
ЯНИЛИН ПаВЛОВ ПаВЛОВ -

и

със седалище и адрес на управление: ...,,,,гр....,.,....,,ул,,....,......N!......,вх.
...,..,ет......,...!тел.......,,,.,.,;факс,,.,,......,Регистрирановтърговскиярегистърпри

Агенцията по вписвания с ЕИК: . . . . . . ,.. , ...; Електронна поща: ..,............. Интернет адрес:

Разплащателна сметка: IBAN: . , . . . . . , , , . . . , . . ; BIC: .,.....,,........, в балIка

АД гр. ,,,............, представлявано от......................., наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,

I{a основание Решение Nq ....,.,.,.,.......... на Изпълнителния директор tta ..Брttttел"
DА! за определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,!оставка на JIагсрII ,}il

технологичнIrте нужди на ,,Брикел" ЕА!", реф. Ns КС-02-2017-01, възлоrrtена чllез
квали{lиrtационна система с предмет: ,,flоставка на лагери", реф. Ne КС-02_2017 се склttl.tll
настоящият ,Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предплетът lla настоящия договор е доставка на лагерII и BTyJIKrl ! възложена в резулта,г ]la

Ilроведена процедура за възлагане на ОП чрез договаряFIе с предварителна покана за участlIс,
с предмет: ,,fiocTaBKa IIа лагери за технологIltIните нуждп на,оБрпкел" ЕА!", реф. Л} КС-
02-2017-01,.
2, Изделутята, предN{ет на доставка са описани по наименование, модел в TexнI,1ltecl(a,I,tl

спецификация в документацията по процедурата (Прилохсение Nlr 1 към договора) и в

техническо предложение за изпълнение на обществеrtата поръчка (Прилотtенr.rе Л!2 K,r,lr

договора), които следва да се считат за прилох(ение и неразделна rlacT от доI,оl]оl]а,
З. !оставката се извършва след подадена заявка от страна на Възлоrки,геля, която п{о)ке дil
бъде отлравена в писмен вид иJlи qрез електронно съобщително средство, позволяBallll(]
многократно възпроизвехtдане на заявката,
4. Условията за доставка са описани в документацията за Обществената поръчI(tt - ОбIrкl
описание и условия за изпълнение на поръчката.

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
I. Обцага стойнос,t на договора е ...............,.. лв. /,. ..........
rrева/, без ДДС, DDP склад на ,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 201 7.

2. Единичните цени на изделията са съгласно I{erIoBoTo предложение (Прlrлоltсение NцЗ ltъпl

договора) и Протоlсол за проведени преговори в процедура по договаряне с предварителIIа
покана за участие (Прило;кение N!4 към договора), които следва да се считат за неразjlеJlIIа
час1, от договора.
З. Плащането на доставенIlте изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) днtl сле](
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осъществяване Еа доставката, представяне на двустранrIо подписан лриеп{о-предавателе [l

протокол, без възраltсения и фактура-оригинал, издадена съгласно чл.l lЗ от З!!С. Сроrtът за

llJIaпIaHe тече от датата I{a последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1 . Срокът на фактическо действие на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата tla
подписването му. ,Щоговорът запазва обвързващото си действие до извърtllване на всичкll
плащания, изтичане на гаранц}IоIIните срокове и връщане на предоставената гараI]цI{я за

добро изпълнение.
2. Срокът за фактическото изпълнение на всяка отделна доставка след заявка е до З()

(тридесет) дни от датата на получаване на заJIвката от Изпълнителя.
З. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат llpll
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събtrтttе от
извънреден характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, oбlrtecTBeHlt
вълнения), възникнало след сключване на договора и засягащо изпълненLIето на сыriлtя, IJ

случай, че някоя от страните по договора е засегната от Еепреодопима сила, тя е длъжIIа в

двудневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми другата страна за,гова.
4, Страната rre може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

lv. ЕкспЕдиционни докумЕнти и приЕмАнЕ
1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовI{ост за

експедиция rta изделията, минимум 1 (един) работен ден преди доставката ипл, Възлоllсlt-t,е:l я,t

организира извършването I,Ia входящ контрол на доставката_
2. 11ри доставка Изпълнителят представя на Възлоlкителя всички докуI\,IентLI, описаtпл ll

документацията по обществената поръчка, а именно:
- сертиr}rикаr за проиlход:
- сертифиrсат за качество;
- друга техническа документация, придружаваща изделията,
- фактура оригинал;

,Щоставка без изискуеNIите документи няма да бъде приемана от Възлоlкителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възлолслtтеля в

присъствието на представители Ita двете страни по договора, като се проверява колиLIеството
и качеството на изделията (чрез визуа:lен контрол) и се извършва инцидеI.Iтно за,lерваllе llzi

изделията, включително по дължина и дебелина на стените, нz}личието и окомплектовката HiI

експедиционни док},менти. При липса на забелея<ки представителите на страните IIолlItlсt}а,г

приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответните изделия са доставеlIи в скJIада

r.ra Възлоlкителя.
4. При констатиране на отклонения в количествено отношение по време на визуалния вхолrlllt
контрол, Изпълнителят доставя липсващите изделия в срок до 5 (пет) работни дни, В приепtо-
предавателния протокол се отразяват доставените в склада на Възлоrкителя изделIjя, I(aI(To Il

всиLIки възражения на страните по повод доставката. Всички допълнителни разносI(Il lla
Изпълнителя по повод коригиране на количествата, включително транспортните разхолlJ. c|l
за негова сметка.
5. При коrIстатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствIlя в KariecTBo,1,0-

Възложителят връща на Изпълнителя некачествените !iзделия като в приемо-предавател н rlя

протокол се описват оставащите в склада на Възлоrкителя изделия, както и колиЕIеството lIlI

същите и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъх(ен в срок до
5 (пет) работни дни да достави на Възлохсителя изделия, заменящи върнатIlте IlIy lI

отговарящи в качествено отношение на изискванията па Възлохсителя. При получаване на
повите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе, Изделията се
приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разlIоски ]Iil

Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспортнI{те
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разход}I, са за негова сметка,
6. В процеса tla влагане IIа доставените изделия, Възлоltсителят извършва текущ коrIтрол за

качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се установят несъответствия в качествено
отношение с показателите от заводските документи) Възлоrкителят уведо]чIява Изпълните;tя зlt
констатациите си и кани негов представител, който трябва да се яви в срок 3 (три) календарнI.1

дни, за да бъде съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъци llo
изделията. В протокола се отбелязват евентуаJIните възрarкения на Изпълнителя, Ако в горлtия

срок не се яви представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъцr-тте, Възлоrrtителят
сам съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъцt{ lt кой,го е

задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпъlttlttl,е,lя
отка]ке да подпише констативния протокол, Възложителят отбелязва това обстояте.,Iство в

присъствието на двама свидетели, които могат да бъдаr, и от персонала му, след I(oeTO

протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок до 5 (пет) работни днп ot,

датата на констативния протокол, I,Iзпълнителят е д-цъ)Itен да достави на Възлотtrlтеляt.
изделия, заменящи некачествените и отговарящи в качествено отношение IIa изискваIIиятll IIа

Възложителя. При получаване на новите изделия се извършва входящ коtlтрол. Изделrtятlr сс
приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителн}I разносI{lI lIil
Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспоl]l,tJ t1,1,e

разходи, са за негова cNIeTKa.

7. Във всички случаи на констатирано tIеточ}Iо изпълнение на задълженията по догоЬоllа tl

количествено или качествено отношение, Изпълнителят дълтси неустойката по т. 3 от Разде;l
IX на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата I{a прIiеп,Iо-

предавателните протоколи по т.4, т.5 и т.6, подписан от двете страни без забелеrкклт, сле]t

доставка на изделия, отговарящи на изискванията на Възлоrкителя в количествено I]

качествено отношение.
9. В cpolt до 5 дни, считано от датата на съответния приемо - предавателеlI протокол.
Изпълнителят rтредставя на Възлоlкителя фактура - оригинал, съдържаща описание на 1)ea]lнo
доставените при KoHKpeTtIaTa заявка изделия! lloп,lep на договора, единичнIt цени, коJIl1чес,tBil II

обща стойност. Къпл фактурата се прилага съответния прl{емо - предавателния протокол.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпаз1.I изделията от повреди по BpeNle Ilil
траIrспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответстl]it Ilil
Ilзискванията за предпазване от влаrIfl{ост и корозия! атмосферни, физически и хltlчlичесlill
въздействия.
2. Изпълн!Iтелят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дъл)I(аtцlj се lla
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В случай на повредIl по
време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълни,t,е,ltя,t, е дJlъ]I(еll
да възстанови щетите за своя сметка.
3. След доставката, опаковката остава в собственост на Възлоrки,rеля и същlIят IIе .Lll,л)IiIt

връщането и на Изп,ьлнителя.
4. Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от KollTo дil е

видно годиIIата и месеца на производство.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Преди склIочване на договора Изпълнителят представя гара}Iция за добро изп,ьлtIенtlе
в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на .,....,.,.....,....-. лв,

l . . . , . , . . . . . . . , . , , , . , . . . . . . . лева/, представляващи 4 Уо от стоЙността на договора, закръгJlен:l ло
лев.
2. Гаранцията се връща на Изпълнителя tIe по рано от 60 (шестдесет) дни след изтIItIаIlе

на гаранционните срокове съгласно т.1. от раздел VIl rtа rIастоящия договор, пр}I лиllса ila
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забележки от Възложителя и отправено писNIено искане от страна на Изпълнllте,rя до
отговорI]ика по договора.
З. Възлоrкителят има право да усвои предоставената гаранция в случай. че Изпълнttтелят
не изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи установените срокове с пове.tе от З

(три) работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т.l-т.6 rIлrr

по Раздел VIII, т.4.3, т.4,6.

ЧII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
l, Гаранционлlият срок на доставяните изделия е 24 (лвадесет и четири) п,lесеца от дататil
I]a подписания без забелеrкки лриемо предавателен протокол за приемане на L{зделиятtl,

2, Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, гlеупотребяваtttl.
отговарящи на изискванията }Ia стандартите и Техническите условия, както li на изtlскваtlltята
o,1 документацияrа кьм обшlественаlа лорьчка.
3. По време на гаранционния срок ИзпълнитеJuIт подменя за своя cNIeTKa всяко едtlо
изделие, което прояви дефект илl.r недостатъци в качествено отношение, които могат довеrtа l,

до дефект, повреItдане или погиване на изделието при работа.
4. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са миналрI всички етапI.l l]a

заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството Ill\I.

- 5. Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите докуr",IентLI.

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАIlИТЕ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указаttията ria ВъзложитеJIJI l]

изпълнение на това му правомощие са задължителни за LIзпълнителя, доколкото тези указttн[lrI
IIе излизат извън рамките на договора.
1.2. да не приеме изделията, в случай, че има забележки за неточно изпълlIенltе t]

количествено или качествепо отношение,
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
2.1 да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласIlо Разде;r II tl,r

llастояшия l договоl]:
2,2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протоItол, ако пзделIIята

отговарят Ita техническата спецификация, на условията за доставка и са представени всllчl(ll
ПРИДРУЖИТеЛНИ ДОКУ]чlеНТИ.

3, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
З.1. да получи уговорената цена за доставеIlите от него изделия при условията и сро](овсте.

уговорени в настоящия договор;
3.2. да иска от Възлолtителя приемане на доставените изделия;
4. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е длътtен:
4.1. дауведоми Възлохсителя 1 ден преди готовност за доставка.
4.2. да представи необходимите документи при доставка;
4.З. да изпълни поръчката в количествено и качествено отношение и прll I\eHIl.

съответстващи с приложените в офертата N{y техническо и ценово предложение, неразделlltr
част от договора;
4.4. да достави изделия в срока, упоменат в Раздел III от договора.
4.5, да подмепя HeKarIecTBeHoTo изделие с качествено при дефект, пропуск или отклоненItе в

Itачеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, при въвеждането ll]\1 l}

експлоатация или по време на гаранционния срок. В тези случаи, както и в слуtIаите llir
забава, той се задълх(ава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
4,6. при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията rIa чл.1l3 or

З,Щ,ЩС и чл.4 от Закона за счетоводството.
4.1. да се запознае с изискванията на пропускната сис,IеN,lа за допускане до територt{яl,il }la

.,Брикел" ЕА,Щ и ла изпълнява тези изисквания.
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1. При забава в плащанията по договора Възлохсителят дълr(и на Изпълнителя HeycToйItit

в р.вмер на 0,1 % (нула цяло и една десета процента) на ден, върху неиздължената в срок Ileнa
на доставените изделия, но не повече от 5 7о (пет процента) от забавената сума.
2, При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за дос,гавI(а llll
изделията, както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване lla
констатирани несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV от настоящия договоl),
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1% (един процент) на ден tsърху стойнос1,1а Hn

забавеното изпълнение, но не повече от 15% (петнадесет процента) от стойността на договоl]а.
Ако забавата в изпълнение на посочените по горе задължения на Изгtълните:lяt

IIадхвърли 15 (петнадесет) календарни дни, се счита че е налице пълно неlлзпълнение по

договора.
З. При неточно изпълнение в качествено отношение. изпълнителят дълтtи неустойка в

размер на З% (три процента) от стойността на договора за всеки ycTaнoBelt случай на llеточllL)
изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълl.rителят дъл)ItlI
tlеустойка в размер на З0% (тридесет процента) от стойността на договора,
5. При пълно неизпълнение или неточпо изпълнение, Възлоrкителят има правр да из,гегJrlI

гараццията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.
6. За дължимия размер на съответната неустойка по този договор изпра]]I]ата с[рана
съставя протокол и го предоставя на неизправната страна.
7, При скрити недостатъци, съществувzrли преди доставката на изделIrята, Възлоrклt,ге;Iяt,t,

има право да развarли договора като върне изделията и получи обратно цената заедllо с

разноските и вредите си от локупката, да иска Изпълнителят да поправи изделията за сl]оя
сметка, да ги замени с качествени изделия или да иска наммение на цената, Това п1-1авil гIir

Възлолсителя се погасява с изтичането на шест месеца от датата на предаването IIа изделIlятll,

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1, .Щоговорът се прекратява:
- с изтичане cpol(a на договора;
- по взаимно съгласие на страните;
- при неизпълнение на някое от договорните задължения на Изпълнителя - с 10 (десет) дневно
писмено предизвестие от страна на Възлолtителя,
- с едноNIесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
2, Прекратяването на договора се извършва на основанията и по лравl]лата.

регламентирани в ЗОП.
XI. ПОДСЪДНОСТ

1, На основание чл.|17, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случаiт гта

невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подле)I(а,[ на

разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя.

ХП. ОБШИУСЛОВИЯ
1. !оговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
2. За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търговсltllл
закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екзеN,Iпляра, по един за BcrlI(iI

страна! при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за задълженията lI

договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възниl(нали при изпълнението на настоящият договор (вклlо.Il.tтелtIо
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

/ Име, фамилия, длъrrtttост/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
lянилин пАвлов/

ИЗГоТВИЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ:
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7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАLtАЛНА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАIIl
НА ОБЩЕСТI}ЕНА ПОРЪLIКА, ОБЯВЕНА tIРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТВМЛ

I. Обlцп условIля
1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвагit tta

кваrификационFIата систе]\ла, се възлагат чрез процедура на договаряне с предварLIтеJll Ia

покана за участие.
2. Всяка конкретна лоръчка, възложена чрез квалификационна система, [ол)lrlава униI(алеtI
номер. Уникалният номер съдържа референтен номер на системата, съзлалена о1

възложителя, година на създаване Tra КС, пореден номер на поръчката (например КС 0 l -20l 7-

01 ).

3, .Щокументите, свързани с конкретна поръчка по системата, се обособяват в отдеJllil
електронна преписка в I(oHKpeTHaTa система и се публикуват в профила на купувача.
4, Възлотсителят предоставя неограничен, tlъltен, безплатен и пряк достъп чрез eлeI(TpoIlIlll
средства до документацията не по-късно от датата на изпращане на поканите за п])елстаl]яIIе
lIa оферти. В поканата се пocorlBa xltпep връзка към електронната преп1,1ска в про(ltллlt tta

купувача, на който е достъпна документацията за поръчката.
Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа KoHcTpyKTIlBIIa доку]\,IеIIтаIцIJI _

LIepTe)Iш! проекти или други документи, свързани с I]зпълнението на поръlпtатq, съп{а,],ir се
rrубликува в профила на купувача, в електроllната преписка на поръчt(ата ttъм crtcTerta,t,a.

раздел ..Техничесttа специ r|tи ка ul lя".
5. IIри възлагане на поръчки в рамките на квалlrфикационната система! възло)I(IIтелят с

решение олобрява поканата за представяне на оферти и документацията за участI,1е. llcrttaItllTa
се изпраща до определените в решението кандидати.
В случай, че участникът няма посочен t]lакс, поканата се сrIита за връtIена:
- когато е изпратена на посочения от участника електроIIея адрес и е полуЕIеlIо потвър)liдеllllс
по e-mail (на експерта, посоче}I в поканата), че е получена от участника. ПотвърittдlенtIе,l,:l
следва да е подписано от представляваIция дружествоiо, подпечатано, скаtlираrtо в 1lcll'
rРормат;
- когато е изпратена чрез Kypliep, и е получена обратна разписка. В този случаti, разход1.1тс ctr

за сметка на уilастника.
6. Възлоrкителят не може да покани да подадат оферттт или да участват в IIрегоl]орI.t jll{Ilx.

които IIе са включени в системата, в решението за възлагане на конкретната порыпtа I.iлIi са
изключени от системата.
7. В профила rrа купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка, се публикуват:
- Решеrrието за откриване на поръLIката;
- .Щокументацията за участие, образци на докумеIlти,
- Поканите до y,lac гниците:
- Разяснения към документацията;
- Решението за измененпе на документацията, както и променената документация:
- 11ротоколите и доклада от рабоr,ата на ко]\{исията;
- Решение за приключване на поръrIката,
- Както и всички други документи съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възлотtителят може, по собствена инициатива или по искане на участник, еднократно ]1а

направи промени в поканата и докуN{ентацията за участие в поръчката, Лицата пtогат ла
направят предложения за промяна в документите в 5 /пет/дневен срок от публикуване Illl

решението в профила на купувача. Решението за изменение и променената локуN,lентаIIrIя се
публикуват в профила на купувача в срок до 8 /осем/ дни след публикуване на Решеrrието зit

откриване на поръчката. В случай, че последният ден от срока за публикуватtе е rrеработеtt.
Решението за промяна и документацията се публlrкуват в първия работен ден,
Възлоrrtителят не уведомява поканените участници за промяната.
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У.rастпиците са длъжни да следят профпла на купувача относно публlllсув:rне Ita

решения за промяна в конкретната поръчка.

9. Всеки участник NIоже да поиска писмено от Възлолсrтеля разяснения по документацлIята зil

участие в срок до 7lседем/ календарнlt днп след публикуване на докумеIlтацllятil t]

профила на купувача. В посоченrlя срок пскането следва да е входлIрillIо прII
възложителя. Възложllтелят е длъжен да отговори в срок до З /TpIr/ калелlдарIIIl дIlIl слеJ(

посlъпване на искането. В случай. че последнияl ден oI срока за пlблltкуване е нерilб(ltсll.

разяснението се публикува в първия работен ден, Разяснения по постъпил11 запитванtJя се

публикуват в профила на купувача и не се изпращат на поканените участ}IицI].
Участrrиците са длъжнIl да следят профила на купувача относно публrlкl,ванс Illr

разrlснения към конкретната поръчка.
Искането за разяснение се изпраща на посочения в поканата адрес по факс, поща, курIIср,
лllч1.1о Iлли по e-mail. Когато искането е Ilаправено по e-r,trail, същото следва да е полписаlllо ll
подпечатано от представляващия дружеството. Препоръчително е искането за разясtlение .]1il

бъде изпратено по начин, гарантиращ навреп,Iенното му получаване от възложителя,
l0. В електрон[Iата преписка lla поръчката, в профила на купувача, се публикуват пtlспlсIlll
разяснения по условията на обшественага поръчl(а.
1 1 . Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.
12. В случай, че срокът за подаване на първоначаJIни оферти е удължен, Възлотtilтеля,t,
писмено уведомява поканените участници за крайния срок за п даване на оферти,
l З. .Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки учаiтник може да оттегли, промени илli
допълни осРертата си.
l4. В случай, че срокът за подаване на първоначirлни оферти е удължен, всеки участIIIiIt Nlоже

да оттегли офертата си и да я подаде отново в срока, определен от възлох(ителя.

II. Подаване на оферти
1. Офертите се подават в управлението на дружеството, Област Стара Загора, общ. Гълъбово.
гр. Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, адплинистративIlа сграда rla ,,Брикел" ЕА!, прII

спазване на пропускателния режим на възложителя.
2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлоllсите.ltя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща tla
участника.
З. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получ ване на оферти пред IчIястоl,о.

определеIlо за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, kol"tTo се
подписва от l]редставител на възложителя и от присъстващите лица. Офертите ва лI,тrlатil о]
списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица! които IIе са

включени в списъка. Получените оферти за участие се предав на председателя на Koмtlclirl,гat

за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице Ii от
председателя на комисията
4,,Щокументите, свързани с участието в процедурата (o(lepTaTa), се представят от участI.IлIка
Llли от упълномощен от него представител - лично или чрез ощенска, ил!I друга куриерсl(а

услуга с препоръчана пратка с обратна рaвписка. на адре а посоrIен от възло)кителя в

поканата,
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска слуrкба, разходите
са за сметка на участника. Рискът от загубване на офертата или неполучаване на офертата в

указания срок и час е за сметка на участника.
Възлолtитеrrят не се ангажира с каквото и да е съдействие з пристигането на o(lepTaTa на

указания адрес и alac,

5, !оtсументите се представят в запечатана непрозрачна опаков а! върху която се посоrIват:
- наиN,Iенование на участника, включително участниците в обединението когато е приложиfi,lо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и е ектронен адрес;
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- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособенlll,е
позиции, за които се подават документите,
6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и участникът подава оферта за повеL]е

от едЕа позиция, се подава една опflковка, съдържаща документите за съответнtIте поз1.1ц1.111.

Възложителят не изпсква документите за отделнIlте обособени позицилI да бъдат отделIIо
опакованц.
7, Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от докуп{еllтllте l}

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги ttредсrавrl. наименованtlе ll

референтен номер на процедурата, а когато е прилож}lмо - и за коя обособена позIIцIIя сс
отнасят.
8. Опаковltите с мострите получават същия входящ HoN{ep на офертата, като в регIlстъра lla
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящIIя }tol\{el] се
отбелязва ,,мостра".

III. Изисквания кьм участнIlцIlте при подготовка IIа първоначалrIа оферта
1. Образците, лриложени към документацията за участиеJ са задължителни. IIри подаваrlе tla
офертата участвикът моя(е да посочи коя част от нея йма конфиденциален xapaliTep l] ла
изисква от възлохtителя да не я разкрива, Участниците не могат да се прзовават на
конфиденциалност по отношение на предло)I(енията or, офертите им, които полле;itltт lla
оцеллка.

2. Първоначалната оферта се изготвя и подава на български език,
3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа къNr условията, посоченlI t}

документацията.
4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификацtлtr в

документацията. Невъзмолtността да лредостави Ilялата, информация. lг]IlcкBiltl|,l l} .
документацията или представянето на оферта, неотговаряща на доку]\{ентаIIията прlI Bclltll(}l
случаи е риск за участЕика и може ла доведе до отстраняването му.
5, Всеки уrIастник може да подаде само една оферта.
6. Количеството, вида, качеството и функцllонаrrните характеристIlки }la пl)елло)Iiеll l1,Ic

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълllо на изискванията на
Техничесrсите спецификации и условията за изпълнение IIа поръчката.
7. Вариантност на офертите се разрешава ca,Io ако това е изрично позволено в поканата и/lIлt.l

лоl(ументаllията за участие.
8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената лоръ.Ittа. АItо в

поканата изрично е посочено, че участниrIите могат да подадат оферта за една, Llяколко илl,
всички обособени позиции, то офертата задълх(ително трябва да вклIочва пълния обепt гtо

предложените от него обособени позиции. Предлоllсения за част от обществената поl]ъчка llлll
част от съответната обособена позиция (група) не се разгле)кдат и участIIикът представllл
TartaBa o(repTa се отстраIIява.

IV. Изпсквания към съдържанItето на докуNtентите в опаковката
1. Първоначалната o(lepTa включва:
1.1. [окумент - образец на първоначална оферта, който е задължителен I] се представя ]J

офертата заедно с приложенията.
*Когато участIlикьт подава оферта за повече от една обособена позIIцllя, се прсдс,l,ill}я
сдин документ (образец на първоначална оферта), в KoiiTo изрично се посочв1l з1l lioll
позшцпп се отнася офертата.
1.2. !екларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
1,3,.Щруги документи, описани в образеца на първоначаJlна оферта, и ltзискваltи litlTo

прило)кения от възло)I(ителя към образеца.
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1.4. Предложеllпе за изпълнение на поръчItата:
1.4.1. Предлолtение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецtl(lIIltацIt п

и изискваttията на възло)l(II1еля - по прило)l(ен образеu
1.4.2. ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е зaKoItIIlIJI,I

представител на учас,],ника - оригинал или заверено от участника копие. (представrl се саNl(,)

al(o,1oBa лице не е законеll прелставиtел)
1 ,4,3, Мостри, описание и/или слIимки на стоките, които ще се доставят, когато Tol]a е

I{ЗИСКВаНО o'l' ВЪЗЛОЖИТеЛЯ В tIОКаНаТа И ДОКУI\,IеНТаЦИЯТа.

1.4.4. !руга информrация и/или документи, изисквани от възложителя в доI(уп,lентацлlяl а tI

описани като приложения в образеча на оферта.
*Когато процсдурата е разделена IIа обособенлi позлtциrl, за всяка обособенп позIIцIIл сс
изготвя II представя отдGлно технич€ско предложение, което се поставя в oпaKoBl(il,I,2l.

1.5. Запечатап IIепрозрачен плик с надпIlс ,,Предлагани цеrlови парапrетрIл":
1.5.1 Пликът с надпис ,,Предлагани ценови tтараметри" трябва да съдърltса ЦеIlовtl
предлоr(ение, съдър}кащо предложението на участника относно цената за прлrдобиваttt,, tt

предложеIIията по други показатели с парично изражение - по прило)riен образец,
1,5,2. [руга инфорптация и/или документи, изискваIIи от възложителя в доl(умеIIтацпя,га Il

опl|сани Kalo прило)l(ения в образеltа на ценово предло)кение.

I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачеII плик с надпIJс ,, П ред"пlrгitrItr
Iценови параметри", който съдърrка ценовото предложеяие по T.1.5
Върху плика се посочва:

- паименование на участника;
- наиI!1енование на поръ!Iката и обособената позLlцията.

+Когато процедурата е разделена на обособени позиIIии, за всяка обособена позItцliя се
представя отделен плик ,,ПредлаганIl ценов[I парапrетри", с посочване на позrtrIIIrI,г2l ]il
която се отнасят, копто се поставят в опаковItата.

1.6.Опис IIа представените докумеIпII.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи) вклIоLIи,Iе,'I но
представените мостри, ако има такива,
*Когато поръчката е раздепена на обособени позиции, се представя един опис, в l(or-iTo се

описва документите по всяка обособена позиция.

Всички документи, по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвюItно в отделIIа ста l Iлl'tl]l,t la

папка и подредеви по реда, указан в настоящите указания,

V. Разглеiкдане на офертите
1. За разглеlкдане на първоначаItните оферти за участие в поръчка, обявеttа ч1,1е t

квалификационна система, възложитеJtят назначава комисия по реда на чл.5 l от ППЗОП.
2, Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковк1.1. Iiil Iо

проверява за наличието па отделен запечатан плик с надпис ,,Предлагани ценови параNtеIl]ll".
З. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с п|]е.llвirрlt,геJlllо

ообявените условия. Комисията прилага чл.54, ап.8 и 9 от ППЗОП
4. Комисията не разглежда предложенията за изпъJIнение на поръчката (техн Il чес ко,гt'l

предлоя<ение) на участниците, за KolITo е установено, tle не отговарят на Iiзискванията tlil
възло)I(ителя, вклюLIително не е представен документ изискван от възложителrt по т.1.1-1.З.

раздел IV от настоящите указания.
5. Комисията не отваря пликът с предлаганите ценови параметри на участниlt, за коitто с

установено, че техническото предло]Itение не отговаря на изискваIIията IIa възло)к!Iтелл-
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включително не е представе}I документ !1зискван от възложителя по т.1.4, раздел IV 0,I

яастояIците изисквания.

lIри липса на предло]кена цеIIа на отделен артикул/номенклатура от предмета на поl]ьчl(аlа
или на отделrIа обособена позиция, офертата се приема за непълFIа и участItикът се

отстраЕIява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при налиlпlе IIа

обшlа rleHa, не се счита за непълна оферта.

6. За участие в договарянето се канят само участници, rIиито оферr,и отговарят на
изискванията на възло)Itителя.
7. Комисията писмено уведомява допуснатите участltици за датата, часа I] NIястото lla

договарянето, не по-късно от 2 (два) работни дни преди латата преговорите.
8. Заседанието за определяне поредIIостта на прове}кдане на преговорI]те с допусllа,tlггс
участници е публично и на него могат да присъстват прелставляваUIия/те участlILrка li.]lll llL,l Ott

упълномошIен представител.
9. Комисията извърпtва rкребий за определяне поредността на преговорите,
10. Правила за прове}кдане на lкребий, Председателят на комисията предвар}Iтелно подготвя
отделни непрозрачни, неl\{аркирани със знаци пликове, съответстващи на броя Hli допус t ll],l I],l L,

оферти. Пред присъстващите IIa заседанието на комис!lята лица (в случаti, че иN,Iа Tztliltail ).

председателят поставя във всеки плик по един билет с пореден номер, започваttt о,г l ло брtlя
на допуснатите оферти. Когато в определе}tия от комисията дата и час IIа провеждilllе Illl

лtребия, не се явят I]сиLIки поканени участнлIци, председателят lla комисията лlзl,отвя ,0,0]]I(ol}ll

билета с поредIlи номера, колкото са присъстващите.
Ilликовете се запечатват от председателя и се поставят в кутия с отвор. Председаl,еllяt t па

коN,Iисията кани, по реда на входящltте номера на първоначалните офертrr, BceKI,l от
присъстващите участници да избере по един плик от кутията. След изтегляне tla плиI(а II

оловестяване на съдърх(ашия се в Hel о номер на билет. участникъ1 се вписвll в cIIltcbl( l(ill(l
посоrIва номера на изтегления билет и се подписва.
В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се определл

llo следния начин участник с изтеглен билет NЪl е първият участнltкl с кой,t,о шtе бъде

проведено договаряне. Участникът, изтеглил билет с последния пореден IloNIel]! е послелtIlIrlI

участник с KoliTo ще бъде проведено договаряне.
Когато за участие в договарянето е допуснат един участник. не се прове}кда жребиii.
11. УчастrIик, който не се явII на публичното заседанIIе на комIIсIIята за опредс.цяIIс
поредността на договарянето се класира с първоначално предложенатп lleнoвil оtРер,га.

Това обстоятелство се описва в отделен протокол на ко}|пслtята,
12. Комлtсията провежда преговори с допуснатите уаIастници на същия ден, в Koii,lu сс
провеlкда лtребия,
13, Воденето IIа преговорите се извършва rIо парап{етрите посочени в доку]!lе}l,гаrluята за

уL]астие! с цел договаряне на по-благоприятtIи за възложttтеля условия.
На преговорите уаIаст}Iиците Ilямат лраво да предлагат ценrr (обща и единични) по-в}IсоI(II ol,

l],ьрвоначално предложените в офертата. Участник, който е предложил цеrtа (обща ttлtl

едиrtичтrи) по-високIi от първоначЕLпIlо предлоп(ените в плика с предлаганиl,е tlellol]ll
параметри се отстраItява от уttастие.
14. Направените предлоItения и постигяаlII,tе договорености с всеки участник се отразяват в

отделен протокол, който се подписва от членовете на ко]чlисията и от участIJика.
i5. Когато договорено предложение, свързано с цена или разходи, което подле)l(I! Hir

оцеIIяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложеIIиятzl lllt
осlаналиге уцастници по съшия показаlел за оценка. коvисияtа изl|сква по.Lробна пItc]\Iellal

обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дrrевен срок Ol

получаване на искането.
16, ГIолучената обосrrовка се оценява по отlIошение на нейrrата пълнота ll обектI,1вlIост

относно обстоятелствата по чл.72. ал.2 от ЗОП, на които се позовава участгtикы,. Пlltt
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необходимост от участника мох(е да бъде изискана уточняваща информация. Обосновttата
може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представеIILIтс

доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията мо]ке прII

необходимост да иска разяснения за данни, заJIвени от участниците, иlили да проверявlt
заявените данни, включително чрез изискване на информация от други орга}Iи и лltца.
18. Комисията може да прилага чл.l04, ал.5 от ЗОП когато е необходипIо.

] 9. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си.
20. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възлохсителят издава решение за опрелеляllс
на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решенлtето се изпраща Hn учаgr,,",,"',,a ,,

се публикува в про(lила на купувача, в електронната преписка на процедурата.
21. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни в седем дневе}I cl]oк слсд
получаване на решението за определяне на изпълнител да представят на Възлоrtitt,геля
актуализирано ценово предлох(ение с посочени единични цени в рамките на договореIlilтll
IleHa (обща стойност на договора) за изпълнение предмета на поръчката. Участниците ttяшtаr

право в актуализираното си ценово предложение да предлагат цени по-вI]соI(I] (]l

първоначално предложените единични цени. Изискването се прилага! когато се договаря '%
(процент) отстъпка от предложената обща стойност за изпълнение на поръtlката иJtIl се

договаря обща стойност за IIзпълнение на поръчката.
Актуализираното ценово предложеI{ие се представя на хартиен носител в отдел ,.Търговекll".
подписаIIо и подпечатано от участника. Същото става неразделна част от договора, който се
сключва с участника, определен за изпълнител.
Не се склtочва договор с участник, Itойто не llредстави актуzrлизирано ценово предложеtIrIе,

YI. Сключване на договор
1. След влизането в сила Ila решението за избор на изпълнител страните угоtsарят .]lа,гit гаl Il

начина на склIочване на договора, съгласно чл.68 от ППЗОП. ,Щоговорът за обществеtла
trоръчка се сключва при условията на чл,l i2 от ЗОП.
2. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обедl.iIIе}llIе llil

фиически rt/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението llзискваrlе,]а
създаваI]е на юридическо лице, договорът се сIоIючва след представяне на доI()/N|ен,II{те п()

чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.
4. ffокументи при склrочване на договора:
4.1. ,Щокументи съгласно изискването на чл, 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от коI,1петентен oL]I,|lII.

за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54;

Свидетелството за съдиN{ост следва да е валидно към датата на сключване на договора, Bc1.1llIiII

останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни пред1.I да,гага tla
подписваIIе IIа договора. .Щокуl"лентите се представят в оригинал или нотариално завереIIII

копI]я.
4.2. !окументи по чл.67, a,,r.6 от ЗОП за доказване съответствието с критерилIте за подбор Har

възложителя, посочени в квалификационната система. В случай, че докумелIтите са

представени или изискани от комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, не се представят прп
сключване rIа договора.
4.j. Когато участникът използва подизпълнител иlили се позовава FIа капацрIтета Ita TpeTll
лица, документите по T.4.1 ит.4.2,от Раздел VI, се представят и затях.
4.4. Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора. Гаранцилtте се предоставят в едI]tt оl,
следните форми, по избор на участника:
_ парична су 4а;

- банкова гаранч1lя;
- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез
изпълЕIителя,

покритие на отговорността ]Ia

?з



4.5. Когато гараlIцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична сума тя се BIIacJl в
касата на Възлоrкителя лтли по банкова сметка:
Банкова сметка в лева: IBAN: ВG 14UNCR70001521779468, BIC КО!: LrNCRBGSI--, Уtlиttредttr
Булбанк А! гр.Стара Загора
4.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна.
IIeoTMeI{lIh,Ia и изискуема при първо писме}Iо поискване, в кое,го В,ьзлоrкrtтеля,г зatявll. (Ic

изпълнителят не е изпълIIил задължепие по договора за възлагане на обществената пol]T)tll(a.

ilрtтлоlтtеният образец е препоръчителен,
4.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза IIа

възJIожителя, като застрахователната cyN{a по нея е paBнir по размер LIa размера на дължI.INIitТll
гаранция за изпъJlненIIе. Преди подписване IIа договора участникът, определен за изп,ьл}lt|lеjI.
представя застраховател ната лолица и обците условия на застрахователя за съглас)/ване от
възложителя.
Мl.tнимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гараltциrI за
изпълнение на договор:
- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигуI]явLr
застрахователно покритие на вземанията по .Щоговор Nл с предп,Iет ,,,.....
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-доllу

-- 
рискове:
- пълно или частично неизпълнение на залължения съгласно условията на склIоатения лоI,оlrор:
- Повод за предявяване на претенции: пълI{о или частLlчно неизпълнение на задълI(еIIllя
съгласно условията на сключения договор;
- Лимити на отговорност:

- cyNlaTa по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

7. За всички неуредени въпроси се прIллагат разпоредбIrте lra Закоrrа за обпlествсIrrlте
поръчки и Правилнпка за прилагането му.

Приложение:
Образец на банкова гаранция обезпечаваща изпълнеЕието на договор
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обllазеlt

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за пfпълненlIе на договор за обществена поръчкll

ПоЛЗВА'ГЕЛ:
,,Бршсел" ЕАfi
6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
Извън грала
(0418) 6 21 28;
tPaKc: (04l8) 6 25 28
Изttълнителен !иректор: Янилин Павлов

НАРЕДИТЕЛ:

Алlrес: ...,,.,,.,,,,..,
Т еле,|он и:

Фп ксове:
Изпълнителен,Щиректор / Управител:,....,.,..,..,.,

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послу)(и на НАРЕ!ИТЕЛЯ за сttлtо.ttзаttе
I{a договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе,
Заявяваме, че сNlе запознати подробно с условията на процедурата, проек,tо-догоl]ора ()l

,Щокументацията за участие в процедурата) проекто-договора lra I-iАРЕ,ЩИТЕЛЯ от предлtllItениетtl пl1,.

С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдавалrlе на първо ]\,rясто llнTepecfiTe LIа

ГIОЛЗВАТЕЛЯ и след ,Iова тези на НАРЕЩИТЕЛЯ,
Във връзка с ,гова, ние в качес,tво,tо си на ГАРАНТ, безусловно, нео,l,меняеNlо и без протесl, сс,

задъл)I(аваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични су]\{и от сумата на банковата гаранция за

изпълнение на договораJ която е в размер на (C-,toBtl,tt: , ,, , , , ,, , ,, , , ,, , , , , ,' .,leBl, п|)и спzlзваI]е

условията на Щоговора, tta база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писпrена декларация-оригинал за

l]аJiичие на неизпълнение на задъл)I(енията по договора от страна на НАРЕ!ИТЕЛЯ, коиго ttcl

условията на договора водят до начисляване на саtlкции и неустойки към НАРЕЩИТЕЛЯ.
Сумата по тази гаранция ще бъле изплатена къru ПОЛЗВАТВЛЯ по посочена в текста на договоl]а
негова банкова сметка.



FIастоящата банкова гараItция за изпълнеtlие на ,Щоговора иý-lа срок на валидност ic:l 30 (п1:luOet,ettl)

Kct_,tettDapru Онu с-чеd dсппсппсt ltct к}lаitнllя L,pl,K JLt lцlL!ЁtlочвO!е l!cl Bclt|llill dozclBolлttt зпdаt.llr,сllti-lr пlе;ttдrl,

страните, съгласно текста на договора,
Настоящата банкова гаранция MorKe да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на п}{сl\Iе}I(,)

IlcKaHe (в оригинал) от с,Iрана на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала Ila Ilастоящия доIiупlенl,л
заве;rено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи. и в случай. че в п роек rо-дого Bot]a по

конкретната процедура има I ауза за частично освоболtдаваrlе на гаранцията за изпълнение, частuчIlо

се освобояtдава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
Сроttът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удъл)кен в случай, че дейсr'вието tiа договоl]а
мелцу НАРЕ!ИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база склtочено пис]\,1ено споl]азу]\lеtlие, с коl{го

се удължава cpol<a на действпе на договора или срока за изпълнението му.

f{ействието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕ/]ИТЕЛЯ, alttl с
налllавено в рамки le на срока на валидностr а й.

ЗадълlIсаваме се да не предприемаме действия по освобоrtкдаване на настоящата гаранIlия. alio
пl)едварително не сме се допитали писменодо ПОЛЗВАТЕЛЯ затова. Това е необходиtttо във вl)ъзl(а с ,

инфорпlираността ни за хода на изпълнение l{a ск.JlюLlенIlя договор и всички възNlо)t(нtl обсl оятелсtвll.
касаещи възмо)кността за предсрочно непl]авомерно освобождаване на настоящата гаранцIlя,
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобох(дава след писNlено trctctltle (в

_ оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екзеNlпляра на настояttlата бartrttltla

гаранция, който FIАРЕ!ИТЕЛЯТ е rrредставил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при скJIючване на договоl)а.

За всички неупомена,tи случаи се прилагат зако[tите и дl]угите нормативtrи aк,i,oBe, JleйL,TBilшlt в

Република България и прилоr(ими къN,l съответната ситуация.

дата: .......,...

град: .,..,....,.

БАНItА:
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