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1.

ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1,1,Предмет на настоящата обществена поръчка е: ,,,.Щоставка на строителни и изолацIлоннIl
материали за рехабилитацпя на Котлоагрегат J\Ъ 1 на ,,Брикел"ЕАЩ, по TpIl обособенlr
технически характеристики, посочени
техническите
позиции"
Л} |200212017,
спецификации.

в

с

-

Предметът на обществената поръчка е разделен на три обособени позиции:
- Обособена позиция Nч

l:

,,.Щоставка

на перлитни матерr:али"

- Обособена позиция Ns 2: ,,!оставка

на вата"

- Обособена позиция Nл 3: ,,,Щоставка

на огнеупорни материапи"

Всеки участник може да подава оферта за една или за всички обособени позиции.
1.2.

Срок и място на пзпълнение на доставките:

Срок за изпълнение на доставките: до 12 месеца от датата на сключване на договора

или до изчерпване
настъпи първо.

на макспмалната

стойност,

в зависимост

от това кое от събитllята

Начин на изпълнение: по зfuIвка на Възложителя.
.Щоставките ще се извършват при необходимост, на бzвата на отделни поръчки! изготвян[I ll
подавани по факс или с писмо от страна на Възложителя отдел ,,Търговски",

Срок за изпълнение на всяка отделна зfuIвка за доставка:

.@дo20календapниДни'счиTaнooTпoЛyчаBaненаЗaяBкao.I
о

възложителя,
За обособена позицпя Ng2: до 20 календарни дни, считано от получаване на заявка от
възложителя,

.@дo45кa,rенДapниДни,счиTaнooтпoлyчaBаненaзaяBкao].
възлоrrtителя.

Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия, по съответната позиция и не
носи отговорност за това.

DDP

база на Възлолсителя /Инкотермс 20l0l, на-ходяща се в обл. CTapar
Загора, общ. Гълъбово, гр.Гълъбово, Извън града.

Място на изпълнение:

Вариантност на техническата и ценова оферта
Не се допуска да се представят различни варианти на офертата
В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено ,.или
еквивалентно/и" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посоченIt
стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по
чл.48, а.ll,l, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка,
1.3.

патент, тип, конкретен произход или производство.
При доставка на еквивмент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент,
участникът трябва да докаrке с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52
от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват IIо еквивzIлентен начин изисквавията,
определени от техническата спецификация.

1.4.

Условия за формиране на цените,

плащане:

_)

- валута: български лев;

други условия за формиране на цената:
I{ените в офертата Еа участника да са без !!С и ю включват всички раj}ходи на Изпълнителя по
изпълнението на поръчката, включително доставката.
I_{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитнll li
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията
-

за участие.

Плащането се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) дни от датата на извършване на
доставка, подписване на приемо предавателен протокол и представяне на данъчна фактура,
Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.

За нуrкдите на оценката, за всяка позиция, за която подават оферти, участниците трябва да
посочат:

За обособена позиция Nq1: единична цена Еа изделията и обща стойност
За обособена позиция Nq2: единична цена на изделията и обща стойност
За обособена позиция М3: единична цена на изделията и обща стойност
1.5. Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез Hal"Iниска цена по съответната позиция.
Формиране на цената, която ще гIаства при оценяването - предложената единична цена се
умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя за съответната обособена

позиция.
Калкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите, като KoHKpeTH}lTe
доставки ще се заплащат по предложена единична цена за съответното реално доставено
количество.

изисквАнияи условия нА възложитЕля относно прЕдложЕниЕто
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА. ДОКУМЕНТИ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ СЛЕДВА
ЗА
ДА ПРЕДСТАВИ ЗА ДОКАЗВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО СИ С ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.б.

документп пDrr подавана на офептата:

1.6.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производителя на
изделията и страна на произход;
1.6.2. Участникът представя:
- Проспекти, брошури, катаJ]ози на производителя на материалите и консумативите,
- .Щекларация за произход (когато е прилоlкимо);
- Сертификати за качество;
- !руги документи удостоверяващи съответствието материалите и консумативите с изискванията
на Възложителя;
Документи при извъrrшване на доставка:
I.6.3, опаковане
1.6.З.1. Опаковането на материалите се извършва, като същите се поставят в палети, каrrlони.
сандъци, пакети, рула, връзки или пачки.
1.6.3.2, Всяка опаковка трябва да съдържа материал от една партида.
1.6.3.3, Опаковката трябва да предпазва материаJIа от атмосферни влияния] от механични
повреди

!влага

или

химични

въздействия.

от

развързване

L|

разопаковане при транспорт и съхранение.
1.6.4, Моркuровка
l .6.4.1 . Маркировката на материала трябва да бъде добре видима, четлива и неизтриваема.

l,6,4,2, На материал, доставян на връзки, бали или пачки, се прикрепят металн}I

лIлtl

пластмасови табелки, върху които е нанесена маркировката.
|

,6.5.

,Щокуменmацuя

1.6.5.1. Материалите

се

придруя(ават

от

сертификат

за произход,

издаден

от

завода
J

производител, с който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изискванията на
съответните за продукцията стандарти.
t.6.5.2.Всяка партида се придружава от отделен сертификат.
1.6.5,З, Серmu|lлtкопъm съOърака:
НаименованItе на завода производител
Марка на материала
Физични данни или химичен състав
Масата и номера на партидата
Номера на съответния стандарт

.+

2.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

тЕхничЕскА спЕциФикАции - зА оБосоБЕнА позиция м1

2.1.

"!оставка на перлитни материали"

м
l

2

наименование
Перлит набъбнал
fухли керамоперлитови

технически изисквания
зърненост 0-3мм ,Т.раб.до 900"С
размери 250/l25165MM

Ед.пr,

мЗ
мЗ

количество
80
140

технически изпсквания:

Предлаганите материали трябва да отговарят на всички посочени параметри в приложените
към поръчката спецификации или еквивалентно.
2. При доставка предлаганите материали се придружават с:
- Сертификат за качество (от производител)
- .Щекларация за съответствие ,
3. Предлаганите материали да са нови, произведени до една година преди датата на доставка,
4. Опаковката да бъде надеждна и подходяща с оглед предпазване на изделия от деформация и
повреди при товарене, трансIIорт и разтоварване
1

,

Изготвил:
Зам. Н-к

,,Строителство и изолации"
/Антон TvHeB/

2.2.

тЕхничЕскА спЕциФикАции _ зА оБосоБЕнА позиция
".Щоставка

на вата"

технически изисквания
минерална вата с размери 1000/500/40мм и обемно
1. вата - плоскости
тегло 40 кг /мЗ
минерална вата с размери 1000/500/100мм и обемно
2. вата - плоскости
тегло 40 кг /м3

N9

J\!2

наименование

Ед.м.

количество

м2

14000

м2

700

технически пзисквания:

Предлаганите материали трябва да отговарят на всички посочени параметри в прилох(ените
към поръчката спецификации или еквиваJIентно.
2. При доставка предлаганите материми се придружават с:
- Сертификат за качество (от производител)
- .Щекларация за съответствие.
3. Предлаганите материаJIи да са нови, произведени до една година преди датата на доставка.
4. Опаковката да бъде надеждна и подходяща с оглед предпазване на изделия от деформация и
повреди при товарене, транспорт и р,втоварване,
1

.

Изготвил:
Зам. Н-к цех',;

ителство и изолацt.ll.t"
/Антон Тунев/

6

2.З.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ

-

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИJI МЗ

,,!оставка на огнеупорни материали"

техни.lески изисквания

наименование

Nlr

Ед,м. коллlчествtl

кг

620(х)

кг

8900()

кг

15()00

liг

6

прави тухли с размери А:250/В-124lН-65мм

бр

4j 26()

прави т}хли с размери А:250/В:124lН:30мм
клинови тухли стоящи с размери
L-25 0 lH: 1 24 l А:6 5/В:45мм
клинови тухли лежащи с размери

бр

5()(.)

бр

] ()()

бр

1500

Огн.тухли

по чертеж К 17-60-00

бр

2000

10 Огн.тухли

по чертеж К 17-61-00

бр

l500

{имент

портланд цимент м З50

1

I

2

Шамотна фракция шамотна фракция 0 -3 мм огнеопорност 17ЗOОС

J

Шамотен мертел
Изолационна

шамотен меi]тел огнеопорноот l730"C

4

заNlазка

безазбестова изолационна обмазка

5

Огн.тухли

6

огн.тухли

1

Огн.тухли

8

Огн.тухли

9

D:

124 l Н:250 l

А-65/В-4 5пrм

j 0()()

Технически изискваIIия:
1 . Предлаганите материали трябва да отговарят на всички посочени параметри в приложените
към поръчката спецификации или еквивr}лентно.
2. При доставка предлаганите материаJIи се придружават с:
- Сертификат за качество (от производител)
- .Щекларация за съответствие.
3. Предлаганите материа,,Iи да са нови, произведени до една година преди датата на доставка.
4. Опаковката да бъде надеrкдна и подходяща с оглед rrредпазване на изделия от деформацлtя tl
повреди при товарене, транспорт и разтоварване.

Изготвил:
Зам. Н-к цех

троителство и изолацI{и,
/AlrToH TvHeB/

7

Ф

к-l7-60-()0
т},х-цА mAj\,IOTI{A
гОt'[н tI).4CotI

к-17-61-00
Изtл,

Чgрj

Съг;

ТЖЛДIПЛМОТНЛ
ДОЛЕЕФЛСОII

I"l-K

"БрикЕл"-ЕАд
гр, Гълъбово

3.

оБрАзци нАдокумЕнти

з.1.

оБрлзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ

-

оБосоБЕнА позиция

л}1

ДО: "БРИКЕЛ"ЕАД - гр. Гълъбово
от:
Участник:
Алрес за кореспонден

ци

я

: ......................

тел.: ................,......, факс: ....................,..,,, e-mail:

IBAN:
Банка:

-

град/клон/офис:..................,....,....

;

С ндстоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас oTKprrTa
процедура с предмет: ,,.Щоставка на строителпи и изолационнп материали за рехабплrlтацrlя
на Котлоагрегат М1 на ,,Брикел"ЕАЩ, по три обособени позиции" - J\Ъ 12002/2017, в частта
за обособена позиция J\Ъ1: ,r,Щоставка на перлитни материали"
сме запознати с документация за участие, проекта за договор, указанLtята
и условията на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта за договор, в документацията и
техническата спецификация и ги приемаме без възражения.
1. .Щекларираме, че

иложения:
неразделна част от наш
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2. .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилояtипло).
3. ,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо).
4. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката
(когато е приложимо)
5. .Щокументи за поетите от трети лица задължения. в случай, че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.
6. .Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3 и чл. 5, ал.3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
тях лица техните действителrrи
преференциа,rен данъчен режим, свързаните
собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
7. Опис на док}ментите, съдържащи се в опаковката, за обособена позиция Nч8.

с

и

.Щата:

Подпис:

(uMe

rt фа.+lttлuя)

l0

тел.: ......................., факс: ....,......,............., e-mail:

lBAN:
Банка:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявендта от Вас открита
процедура с предмет: ,,.Щоставка на строителни и изолационни материали за рехабилитация
на Котлоагрегат J\Ъl на ,,Брикел"ЕА,Щ, по три обособени позиции" - J\Ъ 12002/2017, в часттll
за обособена позиция J\Ъ2: ,rflоставка на вата"
1. ,.Щекларираме, че сме запознати с документация за участие, проекта за договор, указанияl,а
и условията на обявената от Вас обществена поръчка.

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в гроекта за договор, в документацията
техническата спецификация и ги приемаме без възраженrтя.

}t

неразделна част от нашата офjвтаjа!д9дццIg цриложения:
1. Единен европейски документ за обществени поръ,{ки (ЕЕДОП).
2. !окументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е приложимо).
3. ,Щокументите по чл,37, ал.4 от ППЗОП (когато е п,риложимо).
4. !екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълЕението на поръчката
(когато е приложимо)
5. !окументи за поетите от трети лица задължения. в случай, че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.
6. .Щекларация за отсъствие на обстоятелствата ло чл.3 и чл. 5, аrr.З от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дру кествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциа,тен данъчен режим, свързаните ,, тях лица и техните действителнrl
собственици във връзка с участие в процедура за Еъзлагане на обществена поръчка
7. Опис на документите, съдържащи се в опаковката. за обособена позиция Ns8.

!ата:
Подпис:

(tt-Me tt фсtмttлuя)

l1

3.з.

оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ

!О: "БРИКЕЛ"ЕШ от:
Участник:

.,.,

-

оБосоБЕнл позиция.пlъз

гр. Гьлъбово

.

тел.: ......,................, факс: ........................., e-mail:

Банка:

-

град/клон/офис :,................,....,..,.,

;

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас oTrtpllTa

процедура с предмет: ,r.Щоставка на строителни и изолационни материали за рехабилитацrrя
на Котлоагрегат J\i1 на ,,Брикел"ЕА.Щ, по три обособени позиции" - J\i 12002/2017, в частта
за обособена позиция Л} 3: ,r!оставка на огнеупорнп материали"

l . .Щекларираме, че сме запознати с документация за у{астие, проекта за договор, указанлlята
и условията на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в проекта за договор, в документацията }l
техническата спецификация и ги приемаме без възражения

неразделна част от нашата оферта са следните приложения:
1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП),
2. .Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е лрилоlIсимо).
З. !окументите по чл.37, arr.4 от ППЗОП (когато е прилоя<имо).
4. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да у]аства в изпълнението на поръчката
(когато е приложимо)
5. ,Щокументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на
капацитета на трети лица.
6. ,Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3 и чл. 5, а,т.3 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
7. Опис на док),ментите, съдържащи се в опаковката, за обособена позиция Nq8.
flaTa:

Подпис:

(tt.Me ч

фамuлtп)

I2

4.

ОБРАЗЦИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
4.1. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА _ ОБОСОБЕНА

позиция.}l!1

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на строителни и изолацIIонни
материали за рехабилитация на Котлоагрегат .}l}1 па ,rБрикел"ЕА.Щ, по три обособенrr
позиции" - J\Ъ 12002/2017

Обособена позиция J\}1: ,r,Щоставка на перлитни материали"

До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово
оТ:

- гр

.. .. .. ....,.......,...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позпция ЛЪ l: ,,.Щоставка на перлитни материали"
Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоrкителя.

наименование

Ns

l
2

Перлит набъбнал
Тухли керамоперлитови

технически изисквания
зърненост 0-3йм, работна
температура дс, 900оС
размери 250/125/65мм

Ед.м, количество
м3

tj0

м3

140

Предложението за излълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно
изискванията на !окументацията за )лIастие.
.Щекларираме, че приемаме изцяло условията в кJIаузите Еа проекта на договор.

Щекларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочепа за
дата на получаване на офертата.
.Щекларираме. че производи] елят на изделия га е:....,............,..,
!екларираме. че страната на произход е:..,..,..,.....,,,..,...

Срок за изпълнение на доставките: до 12 месеца от датата на сключване на договора

илI-{

изчерпване на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Срок за доставка

-

до

до 20 календарни дни, считано от полyчаване на заявка от Възло)I(ителя.

Гаранционен срок .......,....,
извършване на доставката.

но не по-N{алко от б (шест) месеца от датата па

При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите ще бъде 5 дни от предявяваtlе на
рекламация от Възлоrltителя.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна ще бъде 10 дни след датата на
подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

1з

Док)zменти при доставка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следItите документи]

гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:
- Сертификат за качество - оригинален екземпляр, издаден от Производителя
- фактура - оригина,т.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.

ПDиложения към пDедложението за пзпълнение на поDъчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата
свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител
се всички документи, които възложителят е изискаJl по т.З.6
3. .Щруги документи и докaвателства по преценка на участника

2. Описват

Подпис:

(ttMe tt

фамllпtп)
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4.2.

ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА_ ОБОСОБЕНА

позиция

лъ2

За участие в обществена поръчка с предмет: ,rfiocTaBKa на строителни и изолационци
материали за рехабшлитация на Котлоагрегат Nll на ,rБрикел"ЕА!, по три обособени
позиции" - лlъ 12002/2017

Обособенд позиция Л! 2: ,r.Щоставка нд вата"

До:

"БрикЕл" ЕАд

_

гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция J\Ъ 2: ,,.Щоставка нд вата"
Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоlкителя.
J\ъ

1

2.

наименование
Вата плоскости
Вата плоскости

технически изисквания
Ед,пI. количество
минерална вата с размери 1000/500/40мм и обемно тегло
40 кг /мЗ
м2
14000
минерална вата с размери l000/500/100MM и обемно
тегло 40 кг /м3
м2
700

Предлоrкението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно
изискванията на .Щокументацията за участие.
.Щекларираме, че приемаме изцяло условията в клаузите на проекта на договор,

.Щекларираме, че срокът на ваJIидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочена за
дата на получаване на офертата.
.Щекларираме. че производителят на изделията е:..............,......
.Щекларираме. че с] раната на произход е:........,......,.......

Срок за изпълнение на доставките: до 12 месеца от датата на сключване на договора или до
изчерпване на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо,

Срок за доставка - до 20 каJIендарни дни, считано от получаване на заявка от Възложителя,

Гаранционен срок ......,,,....

но не по-NIалко от б (шест) месеца от датата на

извършване на доставката.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите ще бъде 5 дни от предявяване на

рекламация от Възлояtиr еля.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна ще бъде l0 дни след датата на
подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

l5

Документи при доставка:
При всяка доставка се задължаваме да представим на Възложителя следните документи,
гарантиращи произхода и качеството на доставените изделия:
- Сертификат за качество - оригинален екземпляр, издаден от Производителя
- факryра - оригина,т.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта.

ПDиложения към пDедложението за изпълнение нд поtlъчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата
свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забелеэюка: преdсmавя се само ако mова лuце не е заколlеll преdсmавumел
2, Опuсваm се всuчкLl Dокуменmu, коLIпо въз,поэ!сumеляm е чзuскал по tп.3.б
3. !руги документи и доказателства по преценка на участника

Подпис:

(ulle u фа.лlttлъа)

lб

4.З.

ОБРЛЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА- ОБОСОБЕНА

позиция

л}з

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на строителни

и изолационнIl

матерпали за рехабилитация на Котлоагрегат Л!1 на ,rБрикел"ЕА.Щ, по три обособенп
позиции" - J\} 12002/20r7
Обособена позиция Л}З: ,r,.Щоставка на огнеупорни материали"

До:

"БрикЕл"ЕАд

гр.гълъБово

_

оТ:

-гр

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция ЛЪ 3: ,rЩоставка на огнеупорни материали"
Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоrrtителя.
технически изисквания

наименование

лъ

l

I

2

Шамотна фракция
Шамотен мертел
изолац-на замазка
Огн,тухли
Огн.тухли

3

1
5

6

{имент

Огн.ryхли
8 огн.ryхли
9 Огн.тухли
10 огн.тчх,rи
1

портланд цимент м 350
шамотна thракция 0 -З мм огнеопорност l730"C

шамотен мертел огнеопорност l7ЗO'С
безазбестова изолационна обмазка
прави тухJIи с l]азмери А:25 0/В: l24i Н:65 мм
прави тухли с размери А:250/В: l24lН=З 0мм
кJrинови тухJIи стоящи с размери L:250/H: l24lA:65i В=45мм
кJrинови тухJlи лежащи с размери D- l24IH:250/A=65/B=45MM
по чертеж К 17-60-00
по чертеж

К

17-61-00

Ед.м,

Коли.tесt,tltl

кг
кг
кг
кг

62000
89000
15000
бз000

бр

4]260

бр

500

бр

з00

бр

1500
2000
1500

бр
бр

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съгласно
изискванията на flокументацията за )л{астие.
.Щекларираме, че приемаме изцяло условията в клаузите на проекта на договор.

.Щекларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е посочеIIа за
дата на получаване на офертата.
.Щекларираме. че производителят на изделията е:..........,....
!екларираме, че страната Еа произход е:.......................

Срок за изпълнение на доставките: до 12 месеца от датата на сключване на договора или до
изчерпване на максималната стойност, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.

Срок за доставка - до 45 календарни дни, считано от получаване на заявка от Възло}Itителя.

Гаранционен срок

.............

Ео не по-малко от б (шест) месеца от датата на

извършване на доставката.
1,]

При рекламации, срокът за явяване на наши специмистите ще бъде 5 дни от предявяване

Ita

рекламация от Възложителя.

Срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или подмяна ще бъде 10 дни след датата на
подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

Документи пои доставка:
При

всяка

доставка

се

задължаваме

да

представим

на

Възложителя

следните

документ}IJ

гарантиращи произхода и качеството на доставените издслия:
- Сертификат за качество - оригинa}лен екземпляр, издаден от Производителя
- фактура - оригинал.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореоп исаната оферта.

ПDиложения към пrrедложението за изпълнение на поirъчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и цялата
свързана

-

с него

документация9

в случай,

че

не

е законсн

представител,

Забелеэюка: преdсmавя се салlо ако mова лчL|е не е заканен преdсmавuпеl
2. Опuсваm се всччкч Dокуменпtt, коumо възло)lсLlmеJrяm е uзttскал по m,3,6
З. .Щруги документи и доказателства по преценка на участника

!ата:
Подпис:

(tt.lle u фа-лtttлuя)

l8

5.
5.1.

ОБРАЗЦИНАЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ
оБрлзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ

-

оБосоБЕнА позиция

пъ1

зд участие в обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка Еа строителни и изолационнп
материали за рехабилитация на Котлоагрегат J\Ъ1 на ,,Брикел"ЕАff, по три обособени
позиции" - J\! l2002l20l7
обособена позиция NЬ1: ,r.Щоставка

на перлитни материали"

До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово
оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следЕите цени:

Nq
1

2

наименование
Перлит набъбнал
Тухли керамоперлитови

Ед.м.
мЗ
мЗ

количество

Единична цена в
лева без

Дl[С

Обща стойност
в лева без

ДДС

80
140

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, DDP складова база на
Възложителя в гр.Гълъбово (Инкотермс 2010) и включва всички разходи по доставкатa

В

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

Предложените цени са определени при пълно съответствие
предлаганата цена от документацията по процедуратц

с

условията за образуване на

I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежItи
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за
ччастие.
.Щата:

Подпис:

(ъtме tt фа-uuлuя)

l9

оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ

5.2.

_

оБосоБЕнА позиция м2

за участие в обществена поръчка с предмет: ,,{оставка на строителни и пзолационни
материали за рехабилитация на Котлоагрегат J\!1 на ,,Брикел''ЕАfl, по трп обособени
позиции" - Л! 12002i2017
обособена позиция J\i2: ,,!оставка

на вата''

До:

"БрикЕл, ЕАд - гр.гълъБово
оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
изпълнението на предмета на процедурата ще извършим Ilри следните цени:

лъ

1

наименование
вата - плоскости
минерална вата с
000i500/4OMM и
обемно тегло 40 кг /мЗ
размери

l

Ед.м.

количество

м2

14000

м2

700

Вдинична цена в
;ева без ДlIС

Обща стойност в
лева без fi.ЩС

вата - плоскости

2

минерa}лна вата с размери
1000/500/1 00мм и обемно

тегло 40 кг /м3

!!С,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без
DDP складова база на
Възложителя в гр.Гълъбово (Инкотермс 2010) и вкlrючвzl всички разходи по доставкат1

В случай, че бъде открито несъответствие ме)tлу предложената единична цена и

общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да
класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предлояtените цени са определени при пълно съответствие
предлаганата цена от документацията по процедурата,

с условията за образуване

на

l{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежнIл
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията за
участие.

!ата:
Подпис:

ft.tMe u фа,vuлuя)

20

5.з.

оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ

-

оБосоБЕнА позиция

л}з

за участие в обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на строителни и изолациопн1l
материали за рехабилитация на Котлоагрегат N}l на ,rБрикел"ЕАД, по Tprt обособеrIll
позиции" - Ns 12002/2017
обособена позиция J\ЪЗ: ,,.Щоставка

До:

"БрикЕл"ЕАд

_

на огнеупорни материали"

гр.гълъБово

-.
УВАЖЛЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

наименование

Л9

l Щимент
2
)

4
5

6
1
8

9

l0

Шамотна фракция
Шамотен мертел
Изолационна замазка
Огн.тухли
Огн.тухли
Огн.тухли
Огн.тухли
Огн.тухли
Огн.тухли

Ед.м.
кг
кг
кг
кг
бр
бр
бр
бр
бр
бр

количество
62000
89000
l5000
бз000
4з260

Единична цена
в лева без

ДДС

Обща стойност
в лева без ДДС

500

з00
1500
2000
1500

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, DDP складова база на
Възложителя в гр.Гълъбово (Инкотермс 2010) и включва всички разходи по доставката,

случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоясителят да

В

класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

Предлолtените цени са олределени при пълно съответствие
предлаганата цена от документацията по процедурата,

с

условията за образуване на

Щените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платех(ни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за
участие.
.Щата:

Подпис:

(tt_,tle

u фамulLuя)

2|

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител, по чл.б6, ал.1 от ЗОП

(посочеmе aLLъleHoвallueпo lla поръчкапа,

u

референmен Ho,1lep)

flЕКЛАРИРАМ:
l. Съгласие

за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка на

участника
(посочепе учасlпllцка, lla койmо спlе поduзпълнuпел)
2. Запознат съм с предмета на горепосочената обшествена поръчка и приемам условията

на процедурата, одобрена от възложителя.
3. Запознати сме, че зzulвявайки яtеланието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се

явим като участник в горепосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета IIа

поръчката

,.,...,..,..,.(опttсваm

се), които представляват ...........% от общата

стойност.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
.Щата:

Подпис:

(uMe u фамuлuя)
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(посочеmе HaltMeHoBclHuemo Hcl поръчкаmа,

u

референmен номер)

flЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм

свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý

l, т.lЗ и

14 от

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Известна ми е отговорността по чл.

3

1З от Наказателния кодекс за посочване на неверни

данни.

,Щата:

Подпис:

(uMe tt

фсt;tl

tt,пtп)

2з

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕ.ЩМЕТ:
( пслсочеmе Hctlt.lteHoBclчlleп1o

q поръчкаtltсt u референtltен Holtep)

***За всяка обособена позиция се попълва отделен опис на документите

!ата:
Подпис:

(tt.lte u фа,uчлuя)
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Част I: Ипформация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за възлагащпя

орган или възложителя

ИнФормлция зл процЕдурлтА

Иdенп

uф u цuраr, е

Име: ,,Брикел"

на tъзлоаrс

u-еля'

ЕА!

Зо коя обuрсtпвенп поръчкu се оmнася?
Название или кратко описапra nu nopounara',

Референтен яомер на досието, определен
от възлагащия_ орган или възложителя (ако
е прLlл o)tclLuo))

зА

възллглнЕ нл оБщЕствЕнА поръчкл

Оtпzовор:

t]
Оmzовор:

t]
t]

:

слеlва

Част II: Информацпя за икономическия оператор
А: ИНФОРМЛЦИЯ ЗЛ ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР
ИdенmurРuкttцttя:

Оmеовор:

Име:

Идентификационен номер
приложимо:

по ,Щ!С, ако

е

Ако не е приложимо, моля посочете

друг
национален идентификационен номер, ако е
необходимо и приложимо

Поценски адрес:
Лице или лица за nonrun

t]
t]
t]

t
u,

Телефон:
Ел. поща:

Интернет адрес (уеб адрес) (ако

е

прLIлоJruмо),,

]

t]
t]
t]
t]

Обulа uнформаtltlя:

Оmzовор:

Икономическият оператор микро-, MiuIKo или
средно предприяrпе л" е'?

[]

Само в слyчай че поръчката е запазеца':

икономическият оператор

защитено
предприятие ли е или социално предпри"тиеП,

или ще осигури изпълнението на поръчката

работничи с увреждания или в неравностойно
положение?

Ако се изисква, моля, посочете

[] Ща []

Не

в

на програми за създаване на
места?
защитени
работни
Ако ,,да", какъв е съответният процент
контекста

Да [] Не

въпросните

служители към коя категория или категории
работничи с увре)I(дания или в неравностойно

t]

t]

положение принадлеп(ат,

Ако е

приложимо, посочете

икономическият оператор

е

дали

регистриран

в

[]

!а

[] Не [] Не се прилага

официалния списък на

одобрените

икономически оператори или дали има
еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система
(система за предварително класиране)?

Ако,rда":

Моля, отговорете на

въпросите в
частrl
от
този
останалите
Dдздел. Dаздел Б п
когато е целесъобразно, раздел В от тази
част
попълнете част v когато е
BcиrIKIl
ПDИЛОЖПМО. П ПDИ
слуlrаи
попълнете и подпишете част VI.
а) Моля посочете наименованието на списъка
или сертификата и съответния регистрационен
или сертификационен номер, ако е

приложимо:
б) Дко серппtфuкаlпъпl за pezllcпlpal,|uяllla lulu

a)t

]

б) (уеб аdрес, opzaH

u-,ttt

t ]t ]t ]t
а, lпоч н о

ё о

куме

н пt

в)

t..

]

г)

[]

Да [] Не

д)

[]

Да

служба, uзdаваtцtt

п оз о в а в о н

]

е на

d о ку_llt е tuп сt) :

за серпtuфuцлtранеlllо е нсtлLlчен в е-пек1llронен
фор,u апl, м оля, п ocoll ellt е :
в) Моля, посочете препратки към

документите, от които става ясно на какво се

основава регистрацията или сертифицирането
и, ако е приложимо, класификацията в
официалния an""rn'o,
г) Регистрацията или сертифицирането
обхваща ли всички задължителни критерии за

подбор?

Ако,,не":
В допълненпе моля. попълнете липсващата
rrнформацшя в част IV, раздели А, Б, В яли
Г споDед слу.Iая САМо ако llloq{, се uзuсквt
сь?лпсно съоlпвепtпоtпо обявлепuе шп ч
lоку,uенmпцuяпtп зп обtцесmвенппlо поръцка:
д) Икономическият оператор може ли да
представи удостовереппе за плащането на
социалноосигурителни вноски и данъци или
иqrьппмяr lио

орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп
до национална база данни във всяка държава
членка?
Ако cъotltBetttHuttte Dокуменtпu са Hct
рсlзположенLlе в елекпlронен формспп, мо_,tя,

[]

(уеб аdрес, ореан tлu служба, uзdаваtцtt
DoKyMeHttla, пlочно позоваване на dокуltенпtсt)

t....]t...]t...]t..]

посочеll1e;

Форма на учпсmuе:

Икономическият оператор участва ли в
процедурата за възлагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори" ?

Не

Оmzовор:
t] Да [] Не

Ако ,,да":

а) моля, посочете ролята на икономическия
оператор в групата (ръководител на групата,
отговорник за конкретни задачи...):

а):

I

б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
лроцедурата за възлагане на обшествена
поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името на
участващата група:

б):

I

в):

I

Обособенч позлtцttu

Оtпzовор:

Когато е прилоя(имо, означение на
обособената./ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да направи

t]

оферта:

Б: ИнФормлция зА прЕдстлвитЕлитЕ нл

Преdсmав uпелспво, ако lL.lta tlra кuва:

Оmzовор:

пълното име

t
t]

заедно с датата и мястото на раждане, ако е
необходимо:
,Щлъжност/,Щействащ в качеството си на:

Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:

Ако е

необходимо, моля да предоставите
подробна информачия за представителството

икономичЕския опЕрлтор

];

t]
t]
t]
t]
t]

(форми, обхват, цел..,):

В: ИнФормлция

относно използвлнЕто нл клплцитЕтл нА други суБЕкти

Използвппе на чуаrd капацutпеm:

OmzoBop:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да изпълни
критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако ltMa такива),
посочени в частV по-долу?

[]Да []Не

lo поll,ь.|lнен ll

Г: Информачия за подпзпълнптели, чийто капа птет икономическият оператор

възла еан е н а поd

uз

пълн umел

u

:

Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

дддца да използва

Оtпzовор:
[]Да []Не Ако да и доколкото е известно,
моля, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:

t..

.]

в dоtlълчение Kl,jlt

Част III: Основация за изключване
А: ОСНОВЛНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЛКЛЗЛТЕЛНИ ПРИСЪДИ

29

Основанttя, свързпнu с ноказаfпелнu прuсъdu

Оtпzовор:

съzлпсно нац,rонмнuпrc разпореlбu за
прlапRане на основанuяmа, посоченu в
член 57, параzраф 1 оm,Щuрекmuваmо:

Издадена

ли е по отношение

t] Да t] Не

на

икономическпя оператор или на лице, което

Ако

съоlllвеlllнuпле ёoKy,vteHtlltt са Hcl
разпо_поэ!сенuе в е_цекlllронен форlttоtп, ;ttоля,
управителен или надзорен орган или което посочеlllе:
6,еб аdрес, opzaH ttлtt слуэrcба,
има правомощия да го представлява, да взема
ttзdаваtцtt dокуменпа, пlочно позоваване н(|

е член на неговия

административен,

решения или да упражнява контрол в рамките

dохуменпtа):

t ]t ]t ]t

на тези органи, окончателна присъда във
връзка с едно от изброените по-горе
основания. която е произнесена най-много
преди пет години, или съгласно която
продължава да се прилага период на

]''

изкJlючване, пряко определен в присъдата?

Ако ,,да", моля посочеrе'О,

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки
1
б се отнася и основанието(ята) за нея;

а)

б) посочете лицето, което е осъдено [

б)t

-

];

в) доколкото е пряко указано в прпсъдата:

дата:[

], буква(и):

[

], причина(а):[ ]

]

в) продължителността на срока на изкJIючване
]
[... ,, ] и съответната(ите) точка(и)

[

Ако

doKylleHllttt са lla
в
е_пекll1ронен
формапt,,ttоltя,
разпо,цоэltенuе
посочеtllе: (уеб аdрес, opzaH tt.пu с-lулюба,
съоll1веll1нлlll1е

ttзdаваtцu dокуменmа, пlочно позовавtпlе ll{l

ёокуменпtа);

В случай на присъда, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да дока]ке

t ]t

]t

..,,][,.....J''

[] Ща [] Не

своята надех(дност въпреки нitличието на
съответните основания за изключване'2
(,,реабилитиране по своя инициатива")?

Ако ,rда", моля опише,tе
мерки:

предприетите

t

j

Б: основАния, свързлни с пллщлнЕто нл длнъци или социллноосигуритЕлни BHocK}l

Плаlцане
со rqu олн оос llzyp

па
uпел

iапъцtl
н

,лtl Оlпzовор:

u в нос ku:

Икономическият оператор изпълнил

ли

е

[]

!а

[] Не

всички свои задължения, свързани

плащднето на

данъци

с

или

социалноосигурителни вноскп, както в
страната, в която той е установен, така и в
държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от страната на
ус,tановяване'/

Социалнооспryрптелни
впоскп

.Щанъци

Ако ,rне", моля посочете:

а) съответната страна или държава членка;

a)t

б)t

б1 разvера на съотвеl Ha,l а сума:
в) как е установено нарушението на

]

в1) [] Ща [] Не

задълженията:
l ) чрез съдебно решенпе или

[]

административен акт:

!а

присъдата

[] Ща []

-

гl
|......!

]

Не

ПДа[]Не
t,]
l,,,.,,l

t]

характер ли е?

Моля, посочете датата

BI)

[] Не

решението или актът с
окончателен и обвързващ

-

a)t ]б)t

]

t

на

илй

решениеr о/ак t а.

-

В

случай

на

присъда

срокът на изкJIючване, ако

определен

пDяко

присъдата:

е

в

2) по друг начин? Моля, уточнете:

г) Икономическият оператор изпълнил ли е
задълженията си, като изплати или поеме
обвързвац
ангiDкимент
изплати
да

дъля(имите

или
вноски,

данъци

социалноосиryрителни
вк.лючително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?

Дко

на

съ otlt

в е

ltlH uttl

е

ё

оку,u ен lп u

плаIцанепlо lla

п

о

о

l11 н

оlu

ен uе

dанъцu llлu
на
colllla,|Hoocu?ypllпleлHLl BHocKLl е
оложе
н
ue
в
елекl1lроне
н
аtп,
_ll
о,пя,
форм
рсlзп

в2)

в2)[.]

[.

Ако ,,да",

!а [] Не
Ако ,rда", моля,

t]

I]

г) []

!а

г) []

[] Не

мо.rя,
опишете подtrtобно,

(уеб adpec, opzilH

tt;ttt

опишете подробно:

служба, ttзdаваtцtt

DoKylvteHпtct, lllочно позоваване на dоку:tенпtа);

t ,]t, ]t ]t

)'

]

посо|lеlllе,,

В: ОсновАния, свързАни с нЕсъстоятЕлност, конФликти нА интЕрЕслt
нлрушЕниЕ25

Информацuя оmносно
неa-ьсmояmелllоспr, коllФлllкпl

евенпуплна

llп шlmеDесu

| Оmzовор:

1.1ли

проФЕсtIонлл[Iо

.ш u про4)ес uol l tmll о н ару u,

eque

Икономическият оператор нарушил ли е,
доколкото му е известно, задълженията си в
областга на екологичното, соцпалното плп
трудовото npaBo'u?

[] Ща [] Не

Ако ,,да", икономическият оператор взел
ли е мерки, с които да докаже своята
надеждност въпреки наличието на
основанието за изключване
(,,реабилитиране по своя инициатива")?
[]Да [] Не
Ако да", моля опишете предприетите

мерки: [......]
Икономическият оператор в една от следните
ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или

[] Да [] Не

б) предмет на производство по
несъстоятелност или ликвидация, или
в) споразумение с кредиторпте, или
г) всякаква аналогична сиryация, възникваща

от сходна процедура съгласно националните
законови и !lолзаконови on,r,uue", или
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или
е) стопанската му дейност е прекратена?

Ако ,,да":

-

Моля представете подробности:

t

]

Моля, посочете причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се вземат предвид
прилоя(имите национални норми и
мерки за продължаване на
стопанската дейност при тези

t

]

обстоятелства2'?

Ако cъotttBetlttttttlle dоку.лtенпlu са tta
разllолоэrtенце в елекtпронен Qloplttatlt, :ttолл,
llocочепlе;

(уеб аdрес, opzall

Икономическият оператор извършил ли
тежко професионално rарушенпе'О?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

е

пt а,

о

t ]t ]t. ]t
d

оку.м

[]

е

Да []

t t

l1

1oll л

11

Ll-плl
о з ов а

]

в

сlулсба,
ан

е на

d о

ttзdсчзсtttltt
ку _l,t е tt пt ct),

I-ie,

t]
Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по

своя инициаl ива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки:

t

Икономическият оператор сключил ли е
споразумения с други икономически
оператори, насочени към нарушаване на

конкуренцията?
Ако

,,да",

моляl

опишете

[]

,]

!а

t..
подробно:

[]

Не

]

Ако,,да", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициат!tва? [] Да [] Не

Ако ,,да", мсля опишете предприетите мерки:

t]

Икономическият оператор има ли информация
за конфликт на пнтереси'О, свързан с
участието му в процедурата за възлагане на
обществена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Икономическият оператор илп свързано с
него предприятие, предоставял ли е
консултантски услуги на 8ъзлагащия орган
или на възложителя или участвал лп е по
друг начин в подготовката на процедурата
за възлагане на обцествена поръчка?
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

Случвмо ли се е в миналото договор за

обществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил предсрочно
прекратеп или да са му били налагани
обезщетения или други подобни санкции във
връзка с такава поръчка в миналото'/
Ако ,,да", моля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t,,,]

[] Ща []

Не

t]
[] Да [] Не

t]
Ако,,да", икономическият

оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Ща [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки:
t...., ]
Може ли икономическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни ддннп
при предоставянето на информацията,
необходима за проверката за липса на
основания за изкJlючване или за изпълнението
на критериите за подбор;
б) не е укрил такава информация;
в) може без забавяне да предостави

придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възJIожителя; и

г) не се е опитал да упрzDкни непозволено
влияние върху процеса на вземане на решения

[]

Да [] Не

от възлагащия орган или възложителя, да
получи поверителна информация, която може
да му даде неоправдани предимства в
лроцедурата за възлаl ане на общес I вена
поръчка, или да предостави поради
небрея(ност подве)l(даща информация, която
може да окirя(е съществено влияние върху
решенията по отношение на изкJIючването,
подбора или възлагането?

г: Други основАния зл изключвлнЕ, които можЕ дА Бъдлт прЕдвидЕни в нАционллното
злконодАтЕлство нл възллглщия оргАн или възложитЕJlя нА държлвл члЕнкл

Спецчфuчнtt нацuонrul ч осllоваlruя за

Оtпzовор:

Прилагат ли се специфичните нацпонални
основания за изключване, които са посочени
в сьответното обявление или в
документацията за обществената поръчка?
Ако doKyl енпt аtlllяlllа, Llзuскв ана в

t...] t] Да t] Не

азмlочOане

t

съо lllBe ll1ll olll о обл вленuе uлч в

dоку,uенпtсttlttяпtа за поръчкапlа са dосtпъпнtt
оля, п ос o|l е l1l е,,
п о е ле KlllpoHe н пъ ll1,

(уеб adpec, o1lzaH tлu служба, ttзdaBctttltt
d oKyltteHttta, tllочно
оз овавалrc н а DoKy.vteH

t

j1,1

.. ,]t

, .]t

В случай че се прплага някое специфично
национално основание зд I|зключване,

[] Ща [] Не

икономическият оператор предприел ли е
мерки за реабилитиране по своя инициатива?
Ако ,,да", моля опишете предприетите мерки:

t]

,

11

]t

..

.,|'

Част IV: Критерии за г;одбор
OпlttocHo крuпrерlrumе за поdбор (розdела ш,tuразiелu
оперопlор заявлва, це
ct:

ОБщо укАзлниЕ зА всички критЕрии зл подБор

Сltазване на Bc,ltlкll лaзuсквана крumерur|
поiбор

Той отговаря на изискваните критерии
подбор:

A-Г оп llасmояu|опо

зtI

Оtпzовор:

за

[] Ща [] Не

Lloclп)

лl а),.

А: ГоДНост

гоdносtll
1)

Оmzовор:

Той е вппсан в съответния

професионален илц търговски регистър в

държавата членка, в оо"aо a y"rarouen",
Ако съоmвепttttttltе DoKyltteHпtu са на
разllо-поженче в е-пек1l1роl!е формаtп,

:чtоля,

посо|lепlе;

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално р2зрешение или
членство в определена организация, за да
l\,toжe икономическият оператор да изпълни
съответната услуга в държавата на

установяване?
AKtt съолtвеtttнttпtе doKylttettпttt са lta
рtlзtlо_поJltенLlе в елек1llронен r|oplvtaпl, :чо,lя,
посочеlllе;

t]
Qtеб adpec, opzalt tt-пu слуэrcба, uзdавеtчltt
d oK)lM енпlа, пl o.lH о ll озоваван е н tt doKylt ен

t,,..,,]t,,

,.

]t,, ,,]t,,.,,.]

пt

а):

[] Ща [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият опера,гор го притежава: [,,,]
[] Ща [] Не
Q,,еб

аdрес, opzaH

tt,пч

слуэк:бсt, ttзDсtваtцtt

DoxyMert tttct, l11otll lo позовавалlе на doKy_lteH шо),,

t,, .,,]t,.

,.

]t

,,]t, ]
,

Б: иконоМиЧЕСко и ФllнАнсоВо СъсТояниЕ

Икономuческо u фано сово сьсlпояlalle

Оmzовор:

la) Неговият (,,общ") годишен оборот за броя
финансови години, изисквани в съответното
обявление или в документацията за поръчката,

година: [.....,] оборот: [,,,...][... ]валута
година: [..... ] оборот: [......][... ]ва.лута
година: [......] оборот: [,..... j[... ]валута

е както следва:

пlнлll

б) Неговият среден годишен оборот за броя
годшни, пзпсквани в съответното обявление
l

пли в документацията за поръчката,
*u*ro
"rr"дrа"11,
Ако cъolltBetпHtttlte
doKyMeHmu са на

е

разполо)rcенuе в елекlпронен формаtlt,.,lоля,

(брой години, среден оборот):

[.....,],[......][...]валута
(уеб aDpec, ореан ttltu слуэtба, uзdаваttltt
dоlg,менпtа, lllочно позоваваItе tta dокуllенпtа)

t,,,,.,l t.,,.,,] t,,.,.] t.,,.,,l

посоIlе1llе;

2а) Неговият (,,конкретен") годишен оборот в

стопанската област, обхваната от
поръчката и посочена в съответното
обявление, или в документацията за

поръчката, за изисквания брой финансови
години, е както следва:

година: [...,,, ] оборот: [,,,..,][... ]валута
година: [...,,.] оборот: [,,,...][... ]валута
година: [...,,, ] оборот: [,,,..,][... ]валута

:

лl/uлч

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта и за броя годянrl, изискваня в

съответното обявление илп
докуllентацията за поръчкаr а, е както

(брой годинт, среден оборот):
t,,,.. ],t,,,.],,,]Ba.,lyTa

"r"дuч",
Ако
съоtпвепlнtпttе doKyл,teHtlltt са на
разllо_поэлселluе в e,teKlllpoHeH формапl,,лtоля,

посоtlепlе;

(Уеб аdрес, oLlzall л!.пtt слуэлсба, ttзdаваttltt
dоьум енпtсt, l:IotlHo позоваване на

doKy.мeHпtatltiяttla)
З) В случай че липсва информация относно
оборота (общия или конкретния) за целия
изискуем период, моля, посочете датата, на
която икономическият оператор е учреден или
е започнал дейността си:

(посочване

4) Що се отнася до финансовпте
з5

съотношения, посочени

в съответното

обявление, или в документацията за
обществената поръчка, икономическият
оператор заявява. че реалната им с гойносr е.

както следва:

Ако съопtвепtнtttllе
рсtзl?о_IоJtсенлlе

11осочепlе;

мом,

5) Застрахователната сума по неговата
застрахователна IIолпца за риска
,,професпонална отговорност" възлиза на:
Ако съопrcеmнаtltа uнQюр,лlаtlttя е на
р аэ lл о.ц о ж е н Ll e в е л е кпlр о н е ll ф ор-u аtlt, ;t о.пя,
t

11осо|lепlе;

6) Що се отнася до другите икономически

или финансови пзпскванпя, ако пма
такива, които може да са посочени в
съответното обявление или в документацията
за обществената поръчка, икономическият
оператор заявява, че:
А ко съопt BelltHcuttt dокум енпш цttя, Koяtllo
.+tolrce da е бtlца посочена в съопlвеlltнопlо
обявленttе Lшu в dоку.||lенпlалluяпlа за

обllеспвенапlа

l1оръLlка, е dосlttъпltа по
елекпlронен пъIl1,,цоля, посочеllle;

]t

]t

]t

]

изискваното съотношение
]6
съотношение между х и у''
и стойността):
[.

.

.],

H,,r

-

[......]"

Qtеб adpec, opzaH

пtа,

tt.,ttt

слуэюба, ttзdctBattltt

о позоваван е

t ]t ]t ]t
dокум

DoKy;tteHtlttt са на

в е-цек1llронен формапl,

t]

t

ен

1,11очн

]

н

ct )tlку,vtенtпсt):

[,,,...],[,,,,,,]i,,,]валута
(уеб adpec, opzcttt u;ttt слуэrcба, чзDавсttцtt

dокуменпtа, почно позоваване на dокуменпlа).

t ]t ]t ]t
t]

]

Qtеб adpec, ol:,zatt u.ltt с.,tуэюба, ttзDаваtцtt
dоtу:чеrппа, l: !очltо 11озоваваLtе на

dокулlенtпалlъяпла):

t .]t ]t .]t .

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНДЛНИ СПОСОБНОСТИ

]

Техн uческu u про|лесuонtьlнu сltособносmu

Оmzовор:

|а) Qамо зц'Ьбtчесйвенumi iоiliчкч за
сmроuiпеiсmво:
]8
llрез реq)ерентния период икономическият
оператор е извършнл следнrIте строителнн
деI"lноеl и от копкретния вид:
Ако съо ttlB е tltl ttпtt е d окулtеt t ttttt tl ttttt octt rl
,rобр] lо I!-|llb.I1leH!te tt ре ty.,ttttatlt ottt ttttitBaжHLllпe сlпроUпrc:пLt рабошu са tta

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [......]

pclзlloJloJlceHlle в е.|rcкпlронеll фор,uсtпl,

-,ttо-пя,

11ocoLlellle,,

Строителни работи:

[.

. .

...]

(уеб odpec, opzaH ttлu слуэюба, uзdаваttltt
d oKy.ltett ltta, ll1 очt lo п оз оваване н а dtl Kr-lleH

t

.,.,]t

,,]t,,.,]t ,,,]

пl tt),

Брой години (този период е определен
обявлението или документацията
10

lрез реФерентния период икономическият
оператор е извършил следнпте основни
l

обществената поръчка): [...

описание

доставкп или е предоставил следните
основнп услуги от посоченпя впд: При
изготвяне на списъка, моля, посочете сумите,
датите и получателите, независимо дали са
I0
п)олични или частни суоекти :
2) Той може пя йlпопlRа

спелните теlниqески

tlлпца пли органп , осооено тези, отговарящи

за

контрола

на

При обцествените поръчки за строителство
икономическият оператор ще може да
използва технически лица или органи при

t]
t]

изв ьршване на строителството:

3) Той

използва следните техническп
съоръжения п меркп за гарантиране на
качество, а съоръженията за проучване и

t

]

t

]

изследване са както следва:
4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в
състояние да прилага следните еистеми за

управление и за проследяване на веригата
на доставка:
комплексна еrпокu ,Lцu услуzu uJlu, по
азмюченuq за сmока ,лu услу2u, коurпо са
5) За

сьс спе,quulно преlназноче н uе :
Икономическият оператор ще позволи ли
извьршването на проверки'- на неговия

пропзводствен пли технически капацитет и,
когато е необходимо, на средствата за
проучване и изследване, с които разполага,
както и на мерките за контрол ца

[] Ща []

Не

Cyrrl и

... ]

!ати

Полч.rате
ли

качеството?
6) Следната образователпа и професионална

квалификация се притежава

от:
а) доставчика на yслуга или самия изпълнител,

u/лtлtl (в зависимост от изискванията,

а)[

посочени в обявлението, или в
документацията за обществената поръчка)
б) неговия ръководен състав:

б)t

7) При изпълнение на поръчката

t

икономическият оператор ще може да
приложи следните мерки за управленпе на

]

околната ереда:

8) Средната годишна rtисленост на състава
на икономическия операlор и брояr на

ръкозодния персонаJl през последните три
години са, както следва:

Година, сред ra годишна численост на състава:

t . ],t ,
t ],t
t . ],t
Година, брой на ръководните кадри:
t,..],t ,
],

],
],

I,,,...],t

,,

t ],t
9) Следните инструменти, съоръжения или
технпческо оборудване ще бъдат на негово
разположение за изпълнение на договора:

евентуалfl' ла

в,ьзJIO2ttи r,о

rr,rд"arrr,"rrrr"rrО'

t

]

t

]

].

]
]

изпълнението на следната част (процентно
израженпе) от поръчката:

l1)
Икономическият оператор ще достави
изискваните мостри, описания или снимки на
продуктите, които не трябва да са придружени
от сертификати за автентичност.
Ако е прилоrкимо, икономическият оператор
деruIарира, че ще осигури изискваните
сертификати за автентичност.
Ако съопtвеttlнutltе doKyMeHtlttt са на
разполоэrсен uе в елекпlролlен форlttапt, мо.пя,

посо|lеlllе:

l2) За обuqёспвенu поръчкu за dосtпавкi:
Икономическият оператор }1оже ли да

представи изискваните сертифякати,
изготвени от офичиално признати
институции IIлп аfенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на
продуктите, които могат да бъдат ясно
идентифицирани чрез позоваване на
технически спецификации или стандарти,

I.,.l

Гl

Да tl Не

[] Да[]

Не

$lеб adpec, opza+ LlлLl служба, ttзdctBctttltt
d о Ky.ll енmа, цочl о по зовав clH е н cl
dокуменtпа):
]

t ]t ]t ]t
r

[] Ща []

Не

з8

посочени в обявлението или в документацията
за поръчката?

Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете

какви други доказателства могат да бъдат
представени:
Ако cъotttBetlltttttlte doKy,l,teHпttt са на
р а з п о л оJt е l lu е в е л е кtпр он е н ф op,lt сuп, ll,t о,,tя,

t]
(уеб аdрес, opzaH ttлtt с-,tуэюба, чзdавсttцtt

пocollellle:

doKylleHma, пlочно позоваване

t,,..,.]t ..]t,,.
Г: СтАндлрти ЗА осигурявАнЕ

нА клчЕството

Сmанdарmu за осuzуряване на качесmвоfпо а
сmмйарm u за е колоz tlч но у провле н ue

Икономическият оператор що може ли да

представи сертификати, изготвени
независими органи и доказващи,
икономическият оператор отговаря

от

]t,.

и стАндлрти

н

.]

а dоъу.ltенпlсt)

зА Екологично

упрАвЛ!]ll1.1Е

Олпzовор:

t]

!а

[] Не

че

на

стапдартите за осигуряване на качеството,
вIсlючително тези за достъпност за хора с
увреждания,

Ако ,,не", моля, обяснете защо и

посочете

какви други доказателства относно схемата за

гарантиране на качеството могат да бъдат
представени:

Ако

съолllвеlltнull-:е dокуменtпч са на
в елекtllронен формап, itlоля,

разllолоэIсенuе
посоLlепlе-,

(уеб alpec, opzatt

tt_utt

сltуэtсба, чзdавсtttltt

doKy:ttett пtсt, ltlочrlо позоваван е

t,]t,.,]t.,,,,]t,.]

Икономическият оператор ще може ли да
представи сертификати, изготвени от
независими органи, доказваци, че
икономическият оператор отговаря на
задължителните стандарти или системи за

[]

fla

екологично управление?
Ако ,,He'l, моля, обяснете зацо и Ilосочете
какви други доказателства относно
стандартите или системите за екологично
управленпе могат да бъдат представени:
Ако cъotttBeltttttulte OoKyltteHпttt са Hcr

l

t

ct OoKy,t teH ltta),

[] Не

]

разполоJлсенLlе в елеклlронен формапl, моltя,
посочеll1е,,

(уеб аdрес, o1,zaH ttлtt слуэкба, ttзёаваtцtt
е н пt а, пl очн о позовав alte н а d oKyl е н пt ct)

doKy,+t

t.... ]t ,,.,,]t

,

t

,

]t.,, ,,]

Част Y: Намаляване на броя на квалпфициранпте кандидатп

;

:

о(lявленuе lьlп в

Икономическият оператор декларира, че:
Номалявпttе tlo броя

OtпzoBop:

изпълнява

той

целите

и
критерии
или
недискриN,lинационните
правила, които трябва да бъдат приложени, за
да се ограничи броят на кандидатите по
начин:
следния
В случай, че се изискват някои сертификати

или други форми на

доказателства!

моля)

посочете

документмни
за

всеки

от

тях,

дали икономическият оператор разполага

изискваните

с

документR:
Дко някоu oll1 пrcзu серпшфuкапltt ttпu формu
на doKyMerпtlalHu Dоказапtелсllлва са на

t

,]

[,,, ] [] Да [] Неа5

|lеб аdрес, ор2ан

L:лLI

слу)tсбсt, чзdавсttцtt

dокуменmа, mочно позоваваllе lla
dclKyivteHtпatltпtпa): t, , ]t , ,]t,..,..]t,,.. ,]"

разllолоJк,енuе в е,цекпIронен форлtапt]], моля,
посочепlе за Bc,ltlкll оlп lпях,,

Члст VI: Заключителни положенпя
,Щоltупоdпttсанuяпt deKltaptpa, че uнформацttяпlа, посочена в часlttu II V по-zоре, е вярна ll lllotlH(l, tl 1!е е
преdсплавена с яснсlпло разбuране на послеdсlltвttяtttа прtt преdспtавяне на HeBepHu ёaHHtt.
,Щолупоdпttсанttяm офtttluслно Dекларuра, .re е в съсlпоянLtе llpu поLlскване tt без забава Da преdспluвtt
уксlзпlltлllе ceplllltQluKaпtu u dpyztt форлtt rta doHy;tteHtllaлHtt dоксtзаtllелсll1ва, освен в c;lyllaullle, ко?алlо:
а) въз,ца?tllцuяпl opza+ LL|LI въэложчlllеляllt j|lоэtе da получч прudруэtсаваlt|tппе DoKy.l,teHпttt rtрез llряк dоспtъп
dо съопlвепtttсtttlа HatlttoHcшHa базсt daHHu във всяка dър)!сава членка, кояtltо е dоспtъlltп безtl.лспtно] ; tt.ltt

б) счttпаttо оtп 18 окmомврч 20]8 z, наti-късноJ8, възjшzаu.рlнm opzaltl llJtll възJIоJtопllе.lяпl
пplrm

е эю

а в cl с ъ о m в е m н аm

а

d о лу,lt е н m

Belle

ацLlя.

daBa офulluално съ?,qасLlе fпоссlчеmе възrll?алL|uя opzaH LlJlLl въз.ltо)I(чmе.,uL
съ?,паслlо часпl I, разdел А] da получч dосtпъп Dо dокуllенmumе, поdкрепяtцlt ttHфop.ltcttltuпllct, Kolulttl
е преdосmавеLlа в [посочеlпе съоmвеmнаmа часtп, разOел/ почксt/ч] оm lпспlояlt!чя Еa)шlеl!
европейскu dокуменm за обu|еспвенч поръчкLl зtl L!елLllпе lla [посочете процедурата за възлагапе Ila
обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикаци ята в Офчl1l,tсt,пеr! весll1нчк llu

,Щолупоёпъtсанttяm

Европейскltя съlоз, референтен номер)].

,Щата,

място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [...,,,]
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6.

Проект на договор

!нес............,....201'7 r.

в "Брикел" ЕА,Щ между:

седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
ЕИК: |2З526494, ЕлеItтронна
поща: mагkеt@Ьrikеl-Ьq.соrп Интернет адрес: http:i/ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговския
регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК 12З526494; Разплащателна сметка: IBAN:
...... банк А.Щ, представлявано от ЯнилиIr Павлов
BIC:
наричано
за краткосI ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Павлов Изпълнителен директор,

"БРИКЕЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със

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

...,........

и
.., със

седалище

и адрес

на управлеiние:

....,.,

гр.

...........,

ул.........,,..

......, ет.........., тел. .......,.,...; факс .....,....., Регистрирано в търговския регистър
.. ,...... ....... Интернет адрес:
приАгенциятаповписваниясЕИК:.............;Електроннапоща:
Разплащателна сметка: IBAN:.,,...,,.,....,.; BIC: ......,,........., в банка
наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
АД гр. ..............., представлявано от..........

Jr]Ъ......, вх.

На основание Решение Ns ........ на И!, и Пirокотол J\Ъ ,.,...,..... за класиране на
участниците и опредеJu{не на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,.Д,оставка на
строителни и изолационни материали за рехабилитация на Котлоагрегат JYчl на ,,Брllкел"
ЕА.Щ, по три обособени позиции" с реф Л} 1200212017 г. се сключи настоящият !оговор за
обществена поръчка за следното:

1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Предметът на настоящия договор е ,rflocTaBKa на строителни
I.

и изолацIfоннti
обособена
позиция
на
сбществена
поръLIка,
материали,
реф. Л} l2002/2017,
възложена вследствие проведена открита процедура за възлагане на ОП с предмет: ,,flоставка
съгласно

на строителни и изолационни материали за рехабилитацпя на Котлоагрегат

jTp

l

Hir

,rБрикел"ЕАfl, по три обособени позиции"

2,

Материалите за съответната обособена позиция са описани по наименование, модел и
количество в т,2 от [окументацията за възлагане на. обществената поръчка Техническа
спецификация и т.4 - Предложение за изпълнение на поръчката, които следва да се считат за
приложение и неразделна част от договора.
Всяка конкретна доставка се извършва в срока на фактическо действие на договора, след
заявка на Възложителя, която може да бъде отправена в писмен или устен вид, или rIрез
електронно съобщително средство.
Условията за доставка, изискванията за опаковка и придружителната документация са
описани в документацията за възлагане на Обществената поръчка.
!оговорът се сключва в резултат Еа проведена открита процедура за възлагане на
обцествена поръчка- рег. Nэ .......,........

3.

4.

5.

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
Общата стойност на договора е ...,,......... лв. /.... . . . . . . . . . . . . . . . . ./, без,IИС, при условие на
доставка DDP площадка ,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово, съ.ласно INCOTERMS 2010.
Единичните цени на материалите са съгласно .,5 от документацията за възлагане на
обществената поръчка - прието от Възложителя ,,I-{eHoBo предложение", което следва да се
счита за неразделна част от договора.
3.
Плащането на конкретната збIвка се заплаща в jpoк до 45 (четиридесет и пет) дни след
извършване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол
и фактура-оригинал издадена съгласно чл.l1З от З.Щ,Щ(l, Срокът за плащане тече от датата на
последното събитие или на последно представения доку}{ент.

1.

2.

r+l

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
i. Срокът на фактическото изпълнение на доставките по договора е 12 месеца от датата на
сключване на договора или до изчерпване на максимаJIната стойност, в зависимост от това кое от
събитията настъпи първо.
2.
!оговорът запазва обвързващото си действие до извършване на всички плащания
изтичане гаранционните срокове на материмите.
2.
Срокът за изпълнение на всяка конкретна достпвкi след заявка, по обособени позиции е
както следва:
- по първа обособена позиция ".Щоставка на перлитни материали" - до 20 (двадесет) календарни
дни от датата на подаване на зfuIвка;

I,1

- по втора обособена позиция ".Щоставка
подаване на заJIвка;

на

вата"- до 20 (двадесет) календарни дни от датата на

- по трета обособена позиция ",Щоставка на огнеупорни материали" до 45 (четиридесет и пет)
календарни дни от датата на подаване на заJIвка;
Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълнения),
възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че някоя
от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок ог
възникване на събитието писмено да уведоми другата страна за това,
4.
Страната не може да се гtозове на непреодолима сила ако е била в забава.

3.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
l. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за
експедиция на материalлите! минимум 1 (един) каJIендарен ден преди доставката иNl.
Възложителят организира извършването на входящ контрол на доставката.
2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:
- Сертификат за произход или качество, с който се гарантира, че доставяните матерLIалII
отговарят на изискванията на съответните за продукцията стандарти,
- Фактура оригинал.
,Щоставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.
Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в
присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството,
качеството и пълнота на окомплектовката на доставените материали (чрез визуаrrен контрол),
нalличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните
подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответните материали са
доставени в склада на Възложителя.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството
на материалите или непълнота в окомплектовката, Изпъ;нителят доставя липсващите N,Iатериалti
в срок до 10 (десет) календарни дни. В приемо-предавателния протокол се отразяват доставен!ll,е
в склада на Възложителя материали, както и всички възражения на страните по повод доставката.
Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за
негова сметка.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качеството,
Възложителят връща на Изпълнителя некачествените материали като в приемо-предавателн}Iя
протокол се описват оставащите в склада на Възложителя материали, както и количеството ll
причините за връщане на некачествените материали. Изпълнителят е длъжен в срок до l0 (десет)
календарни дни да достави на Възлоrкителя материали, заменящи върнатите му и отговарящи
качествено и количествено на изискванията на Въз-,lожителя. При получаване на новите
материали отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Материалите се приемат
с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноски на
Изпълнителя по повод замяната на некачествени материа[и са за негова сметка,

3.

4.

5.

6.

В процеса на влагане на материаJIи в ремонт, Вьзложителят извършва текущ KoH,l,poJI на
доставените материми за качеството им. Ако в резу-jтат на текущия контрол се ycTaнoBrlt,

несъответствия в качествено отношение с покiвателите от заводските документи, Възлоrrсителят
уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани него] представител, който трябва да се яви в
срок 5 (пет) ка"тендарни дни, за да бъде съставен двустранен констативен протокол за откритите
недостатъци по материалите. В протокола се отб элязват евентуалните възражения на
Изпълнителя, Ако в горния срок не се яви представиlел на Изпълнителя за констатиране IIа
недостатъците, Възложителят сам съставя констативеII itротокол. в който се описват откритите
недостатъци и който е задълх(ителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител
на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол, Възложителят отбелязва това
обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от персонала му, след
което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпъ:tнителя. В срок до 10 (десет) календарнl.i
дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е длъжен да достави на Възлоlкителя,
материarли, заменящи некачествените и отговарящи качествено и количествено на изискванIiята
на Възложителя. При получаване на ноtsи,l,е п'rr,rе|,иали се извършва входящ контрол.
Материалите се приемат с подписването на приемо-предi вателен протокол.
Във всички случаи на констатирано неточно изп,лнение на задълженията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т. 3 от Раздел IX
на настоящия договор.
8.
При констатирани несъответствия за дата на д.оставка се приема датата на приеNIопредавателните протоколи по т.4 и т.5, подписан от двете страни, след доставка на материали.
отговарящи на изискванията на Възлоrкителя.
l
9.
В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 или ltllи
констатирани недостатъци съответно - протокола по т,. 8, от настоящия раздел на договора,
оригинал, съдържаща описание на
Изпълнителят представя на Възлох<ителя фактура
доставените при конкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количества и
обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

7.

-

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Опаковката е стандартна, подходяща да предпази материалите от повреди по време на
транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването, (Dпаковката съответства на изискванията
за предпазване от влажност, химически и физически възl,ействия.
Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди по BpeNle
на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена]. опаковка. Изпълнителят е длъжеIi да
възстанови щетите за своя сметка.
3.
След доставката, опаковката, в това число и поJ званите за целта кашони или сандъци,
остава в собственост на Възложителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя.
Материалите се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е
видно годината и месеца на производство.

l.

2.

4,

1.

VI. ГАРАННИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Преди сключване на договора Изпълнителят прецставя гаранция за добро изпълнение в
една от формите определени в чл. 1l1 на ЗОП, в размер на,.......... лв, /. . . . . . , , . . . . , , . . . , , . .
лева/, представляващи 4 0/о от стоЙността на договора, закръглена до лев. Ако
Изпълнителят представя банкова гаранция, то същата cI едва да е съобразена с приложения към
настоящия договор образец и да бъде със срок на ваJIи; ност продължаващ поне 60 /шестдесет/
дни след изтичане срока на договора.
2_ Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - pa;ro от 60 /шестдесет/ дни след изтиrIане
срока на договора, при липса на забележки от Възлоrrtителя и отправено писмено искане от
.

страна на Изпълнителя до отговорника по договора.

ЧII. ГАРАНЦИИИ РЕКЛАМАЦИИ

Изпълнителят гарантира, че доставените от HeI,o материали са нови, неупотребявани,
i.
произведени до б /шест/ месеца преди датата на доставката, без явни или скрити дефекти,
4з

произтичащи от дизайна, материаJIите или изработкаlа им, отговарящи на изискванията на
стандартите в страната и отраслови нормали в дадената област, както и на изискванията от
документацията към обществената поръчка.
Гаранционният срок на доставените изделия е .,.....,......, от датата на съответната доставка.
В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени материали изцяло за своя
сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.
4.
При констатиране на дефект по материалите, Възлояtителят уведомява Изпълнителя и
кани негов представител, който трябва да се яви в срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде

2.
3.

съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по материалите. В
протокола се отбелязват евентуалните възрaDкения на Изпълнителя, Ако в горния срок не се яви
представител на Изпълнителя, Възложителят сам съставя констативен протокол, в който се
описват откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Излълнителя. Ако
явилият се представител на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол,

Възложителят отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които illогат да
бъдат и от персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя, В
срок до 10 (десет) календарни дни от датата на констатIlвния протокол, Изпълнителят е длъжен
да достави на Възложителя, материали, заменящи некачествените и отговарящи качествено
количествено на изискванията на Възлоrкителя.
Изпълнителят гарантира, че доставените от него материfu,Iи са минfuти всички етапи на
5.
заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
Качеството на доставените материали се удостоверява с изискуемите документи.
I-1

6.

ЧПI. ПРАВАИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
има право:
1.1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлолtителя в
изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания
не излизат извън рамките на договора.
1.1.2, да не приеме материалите, в случай, че има забележки по за неточно изпълнение в
количественно или качественно отношение.

1.1.

1

.2.

е длъжен:

1.2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел 1I от
настоящият договор;
1,2,2, да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако материалLlте
отговарят на технич9ската спецификация, на условията за доставка и са представени всичкtI
придружителни док}менти.

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

2,|,

2.2,
2.З-

се задължава да уведоми Възложителя 1 ден преди готовност за доставка.
се задължава да представи необходимите документи при доставка

се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с прилоя(еното в офертата
му техническо предложение, нерiвделна част от договора;
2-4- се задължава да достави материалите в срока, упоменат в Раздел III от договора.
се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията
на чл.113 от З.Щ.ЩС и чл.4 от Закона за счетоводството.
!а се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до територията на
,,Брикел" ЕА! и да изпълнява тези изисквания.
В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възлоrrtителя от отделrI
,,Безопасност и здраве при работа" и ,,Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от
представяне на докуI\4енти за допускане до територията на дружеството. Компетентните лица
съгласуват подготвените от Изпълнителя документи.

2,5,
2.6.
2.7.
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1,

Възлоrкителят дължи на Изпълнителя неустойка,r рaвмер на 0,1 %, върху неиздъл)кената
сума на ден при забава на плащания по договора, но не п)вече от 5 0% от стойността на забавената
сума.
При забава на Изпълнителя в изпълнението на зФiълженията му за доставка на издеJlията.
2.
както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатиранIл
несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV и Глава VII от настоящия договор,
изпълнителят дължи неустойка в размер на 1yо на,ден върху стойността на забавеното
изпълнение, но не повече от 15%о от стоЙността на договора,
горе задължения надхвърли 20 (двадесет)
Ако забавата в изпълнение на посочените
календарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнениэ по договора.
При неточно изпълнение изпълнителят дължи не-,,стойка в размер на ЗOй от стойността Hl
3.
договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
При пълно неизпълнение на задълженията си по логовора Изпълнителят дължи неустоЁtка
4,
в размер на 307о от стоЙностIа на договора.
5.
При пълно неизпълнение или неточно изпълнен;Iе, Възложителят има право да изтеглII
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия догJвор.

по

1.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Щоговорът се прекратява:

- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните;

- при неизпълнение на някое от договорните задълженr]я на Изпълнителя
писмено предизвестие от страна на Възложителя;

-с

10 /десет/ дневно

- С еДНОМеСеЧНО ПИСМеНО ПРеДИЗВеСТИе IIО ВСЯКО ОТ CTPOHI:T€,

2. Прекратяването на договора се извършва на основанията и по
зоп.

правилата, регламентираllи в

xI. подсъдноqI
На основание чл,11'7 , ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзмох(ност
1 .
за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане o,1,
компетентния съд по местоседалището на Възложителя.

l.

ХII. ОБЩИУСЛОВИЯ

го му от двете страни.
За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящи1 договор, се прилагат Търговския закон
и другите действащи в Република България нормативни актове.

2,

!оговорът влиза в сила от момента на подписване

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна, при слазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за
задъля(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият

договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят се обръща към отговорнrIка
на договора, указан по-долу.
Прилоясения:

Прилоlкение Ns 1: Техническа спецификация от док),ментацията.
Приложение М 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Прилоltсение )Ф З: IJеHoBo предложение на участника.
Отговорник по договор от страна на Възложи геля: ..............,.,.
Име, фамилия, длъ)кност
Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:
Име, фамилия, длъжност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗП'ЬЛНИТЕЛ:
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УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ,
ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
7.

Настоящите указания са валпдни и се прилагат за подготовката на офертп при възл2lгане
на обществени поръчки - открцта процедура и публично състезание
Общи условия относно възлагането на поръчката
1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на:
- публикуване на обявлението в ,,Официмен вестник" на Европейския съюз при открита
1.

процедура;
- публикуване на обявлението в Регистъра на обществените поръчки, при публично състезание,
I{ялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка lla
конкретната поръчка.
1.2. Когато техническата спецификация е с голям обем и съдърrка конструктивна документация,
черте)rш, проекти или други документи, свързани с !Iзпълнението на поръчката, същата се
публикува в профила на купувача, в електронната преtIиска на процедурата, раздел ,,ТехничесIса
спецификация".
1.3. Всяка процедура получава уникfu,Iен референтен номер, под който може да бъде намерена в
профила на купувача, Раздел ,,Процедури".
1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за рaвяснение във връзка с обявените
условня, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посочения в
обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато искането е направено
по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството,
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писменIl
разяснения по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно на
конкретния участник, отправил искането за разясневие.
1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посс|чени по-долу, не се разглежда:
- при открита процедура - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.З3, ал. 1 от ЗОП.
- при публично състезания - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал.l от

зоп.

1.7, .Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени илIl
допълни офертата си.

Подаване на оферти
2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството - Обл. Стара Загора, общ Гълъбово,
гр.Гълъбово - Извън града, п.к 6280, отдел ,.Търговски", при спазване на пропускателния ре)IIиNI
2.

на възложителя.

2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на
участника.
2.З. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястотоJ
определено за тяхното подаваIIе, все още има чакащи лица, те се включват в списък, ttойто се
подписва от представител на възложителя (завеждащ регистратура) и от присъстващите лиtlа,
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти
от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават tla
председателя на комисията за което се съставя протокоJI с данните. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията.
2.4. !окументите, свързани с участието в процедурата (orlepTaTa), се представят от участника илl]
от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поЩа или куриерска служба, разходите са за
сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указания
срок и час е за сметка на участника,
Възложителят не се ангажира с каквото и да е съделjствие за пристигането на офертата на
указания адрес и час,
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2.5. !окументите се представят в запечатана непрозрачнa] опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците з обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтен номер, а кога,i,о е приложимо и обособените позициll,
за които се подават документите.

2.6. Когато поръчката е рaвделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повече
от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща доI(ументите за съответните позиции.
2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в
опаковката, те се обозначават по яачин, от който да е Fидно кой ги представя, наименование 1.I
референтен номер на процедурата, а когато е приложимо и за коя обособена позиция се
отнасят.
2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра па
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".
З. Изисквания към участницпте при подготовка на оферта
3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни fa спaвват изискванията на възло)кителя,
да се придържат точно към обявените от Възложителя у(,ловия, образци и указания, публикуванtr
в профила на купувача.
3.2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител, Ако е поискано от възло}Itителя}
ценовата оферта може да бъде представена и на електронен носител.
3.4, Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако п4оже
самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството
на държавата, в която е установен.
З.5. Когато участник в обществената поръчка е обединеяие, той следва да представи в o(lepTaTa
си копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1 .3 от настоящите указания.
З.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
професиона.rна
икономическото
финансово състояние, техническите способности
компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.
3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да MorKe да докalке, че
ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от
третите лица задължения.
3,8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от обществената поръчка
3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва
да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетите от
подизпълнителите задължения.
3. 1 0. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно влIда lt
дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не оа напице основания за отстраняване от
процедурата.
3.11. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта
или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
3.12. Лице, което е дало съгласие и фигlрира като подизпълнител в офертата на друг )п{астниIt, не
може да представя самостоятелна оферта.
3.1З. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни )п{астници в една и съща поръчка. Съгласно ý
2, т.45 от.ЩР на ЗОП (свързани лица) са тези по смисъла на ý 1, T.l3 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлzгаЕе на ценни книжа.
3.14. Количеството, вида, качеството и функциона_пI]ите характеристики на предложените

и

и

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията

на

Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
3.15. Вариантност на офертите се ра:}решава само ако това е изрично позволено в обявлението и
документацията.
3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка, Ако в
обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по

4]

предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка rtли
част от съответната обособена позиция (група) не се рaвглеждат и участникът представил такава
оферта се отстранява.
4. Изисквания кьм съдържанието на документите в опаковката
При открита процедура и публично състезание опаковката включва:
4.1. Щокументи за доказване на лично състояние и съответствие с критериите за подбор,
включителЕо документите по чл.З9, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4.1 .1 . Единен европейски док}мент за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответствие
с изискванията на закона и условията на възлоя(ителя.
* Когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕ!ОП се представя за всеки от
участниците в обединението.
** Когато
участникът използва подизпълнител, ЕЕДОП представя и всеки подизпълнител;
*** Когато
участникът се позовава на капацитета на Tpeтr4 лица, третото лице представя ЕЕДОП,
4.1.2. .Щокументи за доказване на пред[риетите мерки за надеждност, когато е приложиN{о.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП, има право да представлI
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наJIичието
на съответното основание за отстраняване. ,Щоказването е по реда на чл.56 от ЗОП,
4,1.3. ,Щокументите по чл,З7, м,4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложип,tо,
Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си
копие

на

документ!

от

който

е видно

правното

основание

за

създаване

на

обединението,

както

и

следната информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението,
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата

е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката.
** В случай, че в обявлението на основание чл,47, ап.10 от ППЗОП възложителят допуска
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕДОП, независимо от броя на
позициите, за които участникът подава оферта, се подава,един ЕЕДОП.
4.2. Техническо предложение:
4.2.1.Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификацlли lr
изискванията на възложителя по прилоя(ен образец
4.2.2. .Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника - оригинал или заверено от участника копие,
4.2.З. Декларация по чл.39, ал.3, т.1 буква ,,д" от Пр4вилника за прилагане на ЗОП, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прLl поръчкLl за yc.ly?lt 1l
сmроumeqсmво, по пpLulo)lceH образец,

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано
от възложителя в обявлението.
4.2.5. lpyra информация и/или док}цтенти, изисквани от възложителя в документацията и
описани като приложения в образеца на техническото пррдложение.
*Когато процедурата е
разделена на обособени позitции, за всяка обособена позиция се
комплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.
4.З. Запечатан непрозрачен плик с надпис ,rПредлагави ценови параметри":
4.3.1. Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово предложение,
съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенията по
други показатели с парично изражение - по приложен образеч.
4.1.3.1.IJените следва да бъдат определени до пълното из ълнение на поръчката, в лева без filC,
4.1.3.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща
стойност, поради допусната техническа грешка от cTDaHa на участника, комисията класира
офертата на база предложените по-ниски цени. Участникьт, определен за изпълнител е длъжен даt
представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изаIислена от
комисията, като се коригира само сгрешената единична ueнa или обща стойност.
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4.1.З.З. При липса на предложена цена на отделен артикул/нопrенклатура от предмета на
поръчката или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се
отстранява, Предлагането на цена 0 лв за конкретен артлiкул/номенклатура при наличие на обща
цена, не се счита за непълна оферта.

4.З.2.

[руга информация и/или документи, изисквани от

възложителя

в документацията

и

описани като приложения в образеца на ценово предложение.
4.3.3. I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпIlс
,rПредлагани ценови параметри'(, който съдържа ценовото предложение по т.4.3.1-4.З.2.
Върху плика се посочва:
- наименование на участника
- наименование на позицията
*Когато процедурата е
разделена на обособени поз}Iции, за всяка обособена позиция се
представят отделни пликове ,rПредлагани ценови параметри", които се поставят в

опаковката.
4.4.Опис на представените документи.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително
представените мостри, ако има такива.
*Когато поръчката е
разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се представя
отделея опис.

4.5. .Щокументите по т.4.1 и т,4,2, се комплектуват по начин, който не лозволява тяхното
разместване, скрепени неподвижно,
5.Провеrrс,дане на обществената поръчка.

5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители IIa
средствата за масова информация.
5.2. Упълномощените представители представят на комиоията копие на пълномощното.
5.3, На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяс}Iения зi]
данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване
на информация от други органи и лица.
5.3. l . Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
ще разполага с техЕите ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задълженIlя.
5.3.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. З и чл. 5, т,j

от Закон за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчеЕ режим, контролираните от тях лица и техните

деЙствителни собственици.
5.3.3. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.1, т.З от ППЗОП
СПиСък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността rrа
предприятието по начин, еквиваJIентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете
на управителните или надзорните органи - свобоOен пексm

5.4. Комисията прилага чл.J2 от ЗОП, когато устаIIови, че предложението на някой ог
УЧаСтниците, е С повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите
участници. Член '72 се прилага само по отношение на предложения за цена или размер на

разходите, измерими в пари, т.е. тези, които се съдър}кат в плик кпредлагани ценови параметри).
Получената обосЕовка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност относно
Обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимост от
участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде приета
и участникът да бъде отстранен само когато представените докaвателства не са достатъчни, за да
обосноват предложената цена или разходи.
5.5. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част
от документите, чрез които се доказва информацията, trосочена в ЕЕ,.ЩОП, когато това е
необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.
5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
начина на сключване на договора.
5.5.1. Възложителят скJIючва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка!
при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши действията по
чл, 1 12, ап. 1 от ЗоП.
5.5.2. Възложителят не сключва договор при условията на чл.112, а,r.2 от ЗОП.
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5.5.3. Възлоrкителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за

определяне Еа изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение
на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен cpoi{ от уведомяването на заинтересованите
участници за решението за определяне на изпълнител.
5.5.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителя,t
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория кJIасиран участник, За отказ се
приема и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни приаIини, за което
възложителят е уведомен своевременно.
5.6. В случай, че участникът, определен за изпълните,I, е неперсонифицирано обединение на
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по.tл.70
от Правилника за прилагане на ЗОП,
6. .Щокументи при сключване на договора:
6.1, !окументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган, за
удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 от ЗОП;
Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, всички
останали документи следва да бъдат издадени до 60 калс,ндарни дни преди датата на подписване
на договора. .Щокументите се представят в оригинал или нотариzrлно заверени копия.
6.2. .Щокументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за докaвване съсIветствието с критериите за подбор на
възложителя.
6.3. Когато участникът използва подизпълнител иlилg се позовава на капацитета на TpeTlI лица.
документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.
6.4, Гаранция за изпълнение на договора, Гаранциите сс предоставят в една от следните форпttl,
по избор на участн и ка:
6.4.1. парична сума;
6.4.2. банкова гаранция;

6.4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие

на

отговорността

Hal

изпълнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се внася по сметка на възложителя.
посочена в обявлението.
6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловrIа,
неотN{енима и изискуема при първо писмено поискпане, в което Възлоlltителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора l]а възлагане на обществената поръчка.
Образецът е препоръчителен.
6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на
възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължиN,Iата
гаранция за изпълнение. Преди подписване на договор1 участникът, определен за изпълнител,
представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуване о1
възлояtителя,
6.7,1, МинималЕо съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за
изпълнение на договор:
6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоя]ция договор застрахователят осигурява
застрахователно покритие на вземанията по Договоil с предмет ......., застрахованI] прлl
-Iосочените по-долу
рискове:
условията на настоящия застрахователен договор срещу
_ пълно или частично неизпълнение на задължения съгла;но
условията на сключения договоl];
6,7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължен1.1я
съгласно условията на сключения договор;
6.7. 1 .3. Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
_ сумата по гаранцията за всички претенции през срока нr] застраховката.
6.8. ,Щекларация по чл.6, ал,2 от Закона за мерките среlцу изпирането на пари - попълва се по
представения образец към настоящите указания.
7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки I-I
Правилника за прилагането му.
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Приложение:
Образец на банкова гаранция за изпълнение на договор

ДАННИ ЗА !ОГОВОРА:

Обект на договора: ...,..,..,..,..,.....,.

Щоговор }{Ъ ...... l ....,.....,.. (попълва се след сключване)
ОбLца стой ност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(,Щоговорът се скJlючва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕДИТЕ,rUl)
СtO]ючва се въз основа на проведена процедура с предмет:

Вид процедура:
Референтен

Nэ

(номера на KottKpetltHama поръчка)

(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕ!ИТЕЛЯ за сключване rta
договор с ПОЛЗВАТЕJUl за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе,
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от .Щокументацията
за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ от предложението му.

С

настояцата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на
ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕ,ЩИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се
задължаваме да за[лащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за
(С-повом: .,,..,,..,..,,.,,.,,,.,) jleBo, при спазване
изпълнение на договора, която е в размер на
ПОЛЗВАТЕЛЯ
писмена декJIарация-оригинал за нilличие
на
база
представена
от
на.Щоговора,
условията
страна
на
НАРЕ.ЩИТЕЛЯ, които по условия-tа на
на неизпълнение на задълженията по договора от
договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕ.ЩИТЕЛЯ или до едностраlIпо
прекратяване на договора от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ (Възложителя).
Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕ.,l5l по посочена в текста на договора негова
банкова cpreTKa.

Настоящата банкова гаранция за изпълнение на Щоговора има срок на валидност do 30 (пtpttdeceпt)
Ka,lteHdapHu Dнu слеD Oat1,1allta на краtittuя срок за п!1l!Ё,lючваilе на всччкLl doeoBopHtt заdъ-,tэtселtttя мел<ду

страните, съгласно текста на договора.

5l

Настоящата

банкова

гаранция

може да бъде освободена

пре,цсрочно единствено

въз основа на пис]\,lено

искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛJl, придружено от оригинала на настоящия документ и
заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по
конкретната процедура има клауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частисlно се
освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
Срокът на валидност на настоящата гаранция це бъде удължен в случай, че действието на договора ме)кду
НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сюr:очено писмено споразумение, с които се

удължава срока на действие на договора или срока за изпълнеIlието му.
,Щействието на настоящата гаранция може да бъде продъля,авано по искане на НАРЕЩИТЕЛЯ, ако е
направено в ра\,lките на срока на валиднос гга й,

Задължаваме се да не предприемаме действия ло освобох(цаване на настоящата гаранция, ако
предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във врьзка с
информираността ни за хода на изпълнение на скJIючения ,цоговор и всички възможни обстоятелства,
касаещи възмоя(ността за предсрочно неправомерно освобоrкдаване на настоящата гаранция.
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранци]I се освобождава след писмено искане (в
оригинал) на ПОЛЗВАТЕJUI или след представяне в оригt нал на екземпляра на настоящата банковzr
гаранция, който НАРЕ,ЩИТЕIUIТ е представил на ПОЛЗВАТЕ ПЯ при скJlючване на договора.
За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в Републиltа
България и приложими към съответната ситуация.

-

дата: ...,.......
град: ,.,,..,....

БАНКА:
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1.

моб.тел.............................,е-mаil

тел.

..,..,.....................г.

гр. ..........,,.....,.,..,.

,Щекларатор:
l.,,.,,..,,.,,,,,.,.,,.,,,................,.........,...../

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл. 6. (2) Лицата по чл, З, ал. 2 и ] (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл, З, ал.Z, т.З2 от ЗМИП)
идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент - юридическо ллlце, както It
предприемат действия за проверка на тяхната идентификация ... При липса на друга възможI{ост
идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана от законния лредставrIтел llлlt
пълномощника на юридическото лице,..,

Чл, 1l,

(

1

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
) ,Щекларацията по чл. 6, ал. 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, ал.2 и З ЗМИП или пред

определен от него служител предlt извършването на олерацията лlли сделката.

5з

дЕклАРАЦLl

Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закон за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режиI\{,

контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

!екларатор

попълваm се mрuие lLt'leчa

Ll

dлъжноспlноmо качеспlво

Наименование на участника
Наименование на съдружника в
обединението

попълва се callo ако учасmнuк е обеduнелtttе, коеmо не е
лорuduческо лtttlе

.ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество

(вяtэнопо

се

поdчерmава), регистрирано

в юрисдикции

с
преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дру}кество/консорциум, ts което
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
2. ElHe е свързано лице (вярнр!цр р! IрOэ9рц!лý_ц) с дружество, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружестtsо, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен репшм
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциfu'Iен данъчен режим, свързаните с тях лица и техните деЙствителнIl
собственици.
?абе.rcэюка: Таэч mочка се попьлва. ако Ору)tесmвоmо е ре?uсmрrронu в {\1цсОltкllllя с
преференtуuапен dанъчен peжLL]|l LUlu е свързано с ллlца, ре|uсmрuранu в loptrcdrtKtlLttt с.
преференL|Llапен dанъчен реэtсtt:tt,
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им,
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося
наказателна отговорност по чл. 3 l З от Наказателния кодекс.

.Щата:

Подпис:

(ttче u фамttлttя)
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ОБЩИ УКАЗАНИrI ЗА ПОПЪЛВАН[, НА ЕЕДОП
()cBcIt лltIформаIlllята. която участницl.ilе са длъжни да декларпl]ат rI представrIт в ljЕЛОIl.
cLI,Jlilc]lO ll,]llскванията на ЗОП и ПIlЗОП. те следва да lii\,Ia г lI1)e]ltsltr( ll сJIелнtI,[е общлI уttазанlIя:
попълват (lacI -Л,
l l] LTac,l I[: Инr!орплация за икоIло]\IItческrIя оIIера,|,о|)},tlастrIиц[I1,е

Kollccttcll l.rleH 1lrята N,Iе)I(ду възложителя и ),IIастllика це се Oc,bIllec,l BrIBa на пL]щенсI(t]
адllес/ел.по rцit. llнтернеl,адрес/tРакс от уrIастника в ЕЕДОГI. ГI1llr ра,зшItлrtаване на лIн(lорпtацllята
l]Ll)\\, плtll(zl ll дtlllIltlге в ЕЕДОП. за вярно се прtiема посоlIеIIоl,о в l]IiДОI I.
t

2. I] LIacт II раздел Б: ИrIформаrtлlя зir IIредставllтслlll с Ila III(оIIоNI]I(IссI(llя Ollcl)at()I]_
),tIас1,IIIIцII,Iс BIllIcB:I,I,B поле,,ПредставItте.пстDo, ilt(o ltпIa таItllва".цIIцаl,а п() ч.ц..l0, a.1.1 r.l,
1,2 ll г..] ol, ППЗ()П (лицата. KolITo пl]едставJlrIват _\iчalстIlIIl(al:.пlIIlal,tal. l(()Ill() са tIJleIloBc IIа
\ IIl]aI]l1-Ie,цHlI lI IliIдзорни opI,aHl] }ia ytIacTIIlIKal: дl])1I-}J ]lIIIla със clilT\T. lttrii trr llill lIо]во_lяl]il jlil
в lI]яя1, IIl]яl(о върху деilността FIа предпрllя-гtIето по lIallIlII- cKBIII]il_IIctlIell IIа To,]lI- вalлlI,I1сII за
Ii

])сдс гавJIяl]аtц}]те го лIIца. члсIIовсте на

у

l

lрави,I,еJIIIl]те ILпll Ilitдзоl]IItIlс O]-]lalIIlI).

j. l] Часг I[ ;lазлел В: ..Информашllя о,l,носно tl:]ползваIIсто Iia кalпill (lll,e ],а lla .1p\l II
сlбсlстп". },час1-IIл]Ilиl,е BlIIlcBaT в полето далIi щс tIзползва,г tlJIll не I(aпaIlllTeTa IIа дI]!гlr сlбсlсгll i(aIIlt]tI]TcTa IIа TpcTll лиl(а по сNtllсъла на чл,(l5 от ЗОIl li.lrи пол}IзI]I,JIIItIIе_Itllt lttl cпttIct,-,la lta ч'lt,(l(l
о г З()I I.

В слr.tаii. IIc lI коIlоN{ическлlят опеl)аrор въ,]нап4ерява eBeFIT},a.rlIlo дat B],],[O)KII IIal It)лllзlI-ь.п l tI e.lI
lI]IlbjI}IeIIIIcTo IItt част от поръчката в Час,r, IV ..Критерl,trI зir IIодбоl]''. разлсл В- rItllIe l()) сс
J

I

I

II()lIl]_ItI]a lll)оцсIIтlIо изра)Itение IIа в],зло)I(ения обеNt.
.{. Сtlеци(lичItи националпtл осIIоваIJия за изl(JIIоtIване:

чл.l94-208. чл,21За-217. чл.2l9-252 lT ч,п.254а-2(10 I IK,
4.2, IIа.,Illчllс IIа св,t,рзаност по сi\,1исъла на пар,2. т,44 от ll[) lla ЗоГI \Iе)кл\, \Jtlac],}I}IцIlTe
4.1 , Осr,ll<дания за престъпления по
Il1]OI

в

lед,\1]аl,а.

.1,], IIс се допуска пряко tiлll косвено уLlасl,ие в IIастоящата поръlIка IIlt др),)l(сстватаl]cI ]IcTl]lIl]aIIt1 l] юрIIсд}Iкции с преферсlлчлtалсIl ,li.анъчен ])e)l(rli\{ lI IIа с в,ь|-) ]анII,],е с l,rlx ,.tIII(a.
Bl(_,tI()tIIITc_[IlO lI 1Iрсз

гl]а)I(данско дру)(ество/консорцлIуN,I в което \,чitства дру)кссi,во-

рег}.1с Il)Jil)aIIO

в Iol]IIcдlIliLl!Irt с пре(lерен чlл.tпен данъчен режип{. ocBerl при IlаличIiс ]lil 1.Iзl(jIIочсll liя l а IIо cNIllcbJlil
tlit чlt.j tl чll, 5. т,З от ЗИФО!РIОПДРIUIТ'ДС.
Y.lacTl lltl {ll,гс дскларираl, обс,l,оя I еJIст ваl,а относно налlItItIето II_пlI лlIпсата tIa с пецtl (llI.tt I rt
IIaItII()IIajlIIIl осiIова}lIля за отстраняваIIе в Част IlI- бl,ква Г o,1 ЕГЛОП
l} случай. tle се прилага някое спецr.l(lичlIо IIацлIолIalлIIо ocIl(lBilIIIIc за tIзклIочваIIс

tlilcl IIIIIiът дек,rlарrIра в Част [[[. буква Г от ЕЕ!ОП (с.ледващliя 1lед) пllедпlltlе,rl[tl е \le[]KIl ]tl
1lсаб tt,lt lt t tt 1-lltHe ll о своя и н лтцliа-гtIва.
Лl(о оl гово]]ът е (да) в тозrt ред следва да оп и uIе ll pe,IllIpIleTlI l е ]\IeI]K}l,
5. Кtlгатtl е налице необходлtмост от зtlщl.ll zl }Ia -IItIчrIllге .цtIнII}л lIJl}l I]I)rI l)aI,]JIlчIIе l]
сlбстс,lя гс,ltсl ва га. сl]ьрзани с личното състояние. liн(lорпtачията oTIIocIJO llзtlсквatlltlята пrэ ч';t. 54.
ал, l. r,,]-2.7 ll чл,54. ал. 1. т,5 ЗОП се ttоtlълва в отделен ЕЕД()П за всrII(о лIIце IIлLI за tlяI(оll оl,

}

JIIl Ila

га IIа уtlастIIика,

(l, В LIacT IIl. буква В от ЕЕДОП участIIиI(ът декларlll)а далrl с уч.lствilJ в IIllзil])IlIl
l(оIIс\,JIгациI.I }Ia възложителя иlили в подготовката за възJ]агаIIе tla обtцес,lвсна поръlII(а. l]
с_rtr,чirii. .le в оllре,L(еления срок по проце,Itура,],а е полччеtlа caNto е/{на o(le1l га tt:tи ,]аяI]ленrIе ,Ja
),(Iac]lIe. I(оlIго са III)едоставеI IlI от JI!Ilte учас,IвiUIо l] пазil]]нrtlе KoIlcYJllztltlllI tI.[lI в IIодготоI}ката
на д(lI(чNIеIlтацlIята за уtIастие. уtIастникът се отстl]анява от пl]оцедчрата ако не NIo)(e да лоI(а)l(еtIC \ чilс ]lIel о N,I\l в процедурата не води до нарушаване на прпIlцIlпа за paBI lolloc,lal]el loc г.
7, ]jЕДОll сс подп1.Iсва от лпцilтil по чл.40, a.,1.I, ,r.1 , ,1.2 ll т.З от IIПЗОП. вI(лIоI]IIтслIIо с
ltoc()tItillIlc tIд II]\,teHaTa ll в какво KaalecTBo по сNILIсълal па ч.ц.40- ал,l от t-ItlЗоII с поло)I(сII.
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