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з. оБщо описАниЕ, условия и изисквАниrI зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА

З.1. Предмет на обществената поръчка
Предметът на настоящата обществена поръчка е ,,!оставка lla химическlt реагентII за нуяiдrl,I,с
на ,,Брикел" ЕА.Щ по четири обособенrr позиции" с технически характерисl,Llки. посоченlI в

техническите спецификации към всяка отделна обособена позиция.

Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позиции:
- Обособена позиция М 1: ",Щоставка на сярна киселина - техническд"
- Обособена позиция Nэ 2: "Щоставка на натриева основа - техническа (база разтвор ,l7 :
50%)"
- Обособена позиция J\} З: "Щоставка ца железен сулфат 7-хидрат"
- Обособепа позиция Nэ 4: "fiоставка на тринатрпев сулфат - технически"

.Щоставката на посочените реагенти е за нуя(дите на "Брикел" ЕА!, за обсл5,rrtваtIе llit
производствените парогенераторни мощности на центраJIата и производството на дълбtllit,
обезсолена вода за технологичните нужди на цех ,,Химичен" в дружеството.

Всеки участник може да подава оферти за една, за повече или за всички обособени позици}I.

3.2. Срок и място на изпълнение на доставките:
Срок за пзпълнение на доставките: 12 месеца от датата на сключване на договора
начин на изпълнение: по заявка на Възложителя.

,Щоставките ще се извършват на базата на отделни заявки, изготвяни и подавани от страна llil
Възложителя, Заявките на Възлоrкителя ще се отправят в писмен вид или чрез електроIlно
съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на заявката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определенlI ll()

предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!. Избраният Изпълнител трябва да tlпtlt

готовност за бързи доставки и доставки при аварийни нуяtди. Максималният срок за за бr,llзtt

доставки и аварийни доставки следва да бъде отразен в предложената от кандидата оферта, Itttto

същият не може да нахвърля посоченият по - долу срок. Количествата по всяка отделна дос,га]jliil
се определят съобразно текущите заявки на Възложителя, регулярно през срока на действtIс Itit

договора и ще зависят от дейността и натовареността на дружеството.
Срок за изпълнение на отделната заявка: до 10 (десет) календарни дни, считано от датата llll
получаване на заявката. При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се yTotlttrlвa
при всяка отделна зzu{вка, но той не може да бъде повече от З (три) календарни дни.
Възлолсителят не е длъжен да заrIви цялото прогнозно колиrIество реагенти, по съответната позI,itlIllI
и FIe носи отговорност за това.

Място па изпълнение: производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел'' EAl\.
гр,Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласнtl
Инкотермс 2017.
3.3. Вариантност на техническата и ценова оферта: Не се допуска да се представят разлIlllrtII
варианти на офертата
З.4. Условия за формпране на цените, плащане:
- валута: български лев;
- Други условпя за формиране на цената - Критерий за оценка на офертите и класиране на

участниците е предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката. В тази стойност трябвl .,1а

са включени всички разходи на Изпълнителя за цялостното изпълнение на поръчката.
Формиране на цената, която ще участва при оценяването - предложената едItнична цепа сс

умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя.
В случай на допуснато от участника несъответствие между предложените единиаIнtt цел]ll ll

общата стойност, Възложителят ще класира офертата на база предложените по-ниски цени и l] гll]ll
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положение, че участникът бъде избран за изпълнител, същият е дръя(ен да изпълни общественlttlt
поръчка по тези по - ниски цени.

Калкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите и клас1-1рzlllе l}

обществената поръчка, като конкретните доставки ще се заплащат по единична цена, yMllox(ella ll(t

съответното реално доставено количество.
IJените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредIл1,1Ill ll

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в flottyMeHTzrIlt tяr lt

за участие.
Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на LIзвърIIIваIIе tlil

доставка, подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на данъчна (laItтylrlt,
Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.
3.5. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка възлиза на 672 500.00 /шестстотIllt
седеп{десет II две хrtляди и петстот[tн лева/ лева без ДЦС и е сформирана от прогнозItIlтс' 
стойнооти по 4-те обособени позиции, както следва:
- Обособена позицIlя ЛЪl: "!оставка на сярна киселпна - техническа"- 140 000.00 /cтo lr

четирIlдесет хиляди/ лева без ЛЦС;
- Обособенд позпцпя ЛЪ2: ",.Щоставка на натриева основа - техническа (база разтвор 47 = 50'И,)"
- 480 000.00 /.lетиристотин и осемдесет хиляди/ лева без fl.ЩС;
- Обособена позиция Л}3: "flоставка на железен сулфат 7-хидрат" - 31 500.00 /тридесет II едIljl
хrlляди и петстотин/ лева без ЛЛС
- Обособена позиция J\Ъ4: "Щоставка на тринатриев сулфат - техническп"- 21 000.00 /лвадесс,t,
rr една хпляди/ лева без ДДС.

така посо.Iената прогнозна стойност на поръчката представлява максималния (ltlHirltctlB

ресурс, осигурен от Възлояtителя. Оферти с предложени цени (обща стойност), които надхвъl]]lлl,
прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящи на предварltтсJll I(|

обявеrrите условия на Възлоrrtителя.

З.6. Критерий за оценка на офертпте: икономически най-изгодна оферта, Il]рilзенar чреr llilii-
НИСКа ЦеНа ПО Сl,ОlПВеmНаПlО ПОЗlllЦllЯ.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването предложената единичIlа цеIlai сс

умножава по прогнозните количества, обявени от възлоц(ителя за съответната обособена позlIцItr,
Калкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите, като ItoHKpeTHIITe

доставки ще се заплащат по предложената в офертата единичЕа цена за съответното I]etl,[IIo
доставено количество реагент.

За нуждите на оценката, за всяка позиция, за която подават оферти, участItиците трябва ла
посочат:
За обособена позиция Nq 1 : единична цена на тон и обща стойност
За обособена позиция Nq2: единична цена на тон и обца стойност
За обособена позиция NqЗ : единична цена на тон и обща стойност
За обособена позиция Nq4: единична цена на тон и обща стойност

3.7. Изпскванпя и условия на възложителя относно предложението за IlзпълIl€lIIIе Ilil
поръчката. ,Щокументи, които участникът следва да представи за доказване съответствlIето cll с

изискванията на възлоя(ителя
З.7.1. В предложението за изпълнение на поръчката участникът да декларира производrlтеля llil

реагентите и страна на произход;
3.7.2. При подаване на документи за уаIастие, участникът представя:
- Проспекти, брошури, каталози на производителя на реагентите;
- Щекларация за произход (когато е прилотtимо);
- Сертификати за качество;
- [руги документи удостозеряващи съответствието на реагентите с изискванията на Възлолtлtтеля;

3.8. Опаковка, маркпровка,транспорт
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З.8.1. Опаковането, маркирането и транспортирането се извърIхва съгласно изискванията на Бfl('
за превоз Ila химически товари.
З.8.2. На всяка отделна опаковка се маркира:
3,8.2. l . Наименование на продукта;
З.8,2.2, Знакът на ОТК;
3.8.2.З. !ата на производство;
З.8,2.4, Гаранционен срок.

3.9. Щоrсументацllя при и]вършване на досl авка
З.9.1, Продукта се придружава от документи, удостоверяващи произхода и съответствието NIy с

техническите изисквания, описани в настоящата документация:
- декларация/сертификат за произход, издаден от завода лроизводител. с който се гарантrIра. tle

доставяната стока отговаря на изискванията на съответните за продукцията стандарти.
- декларация/сертификат за съответствие;
- анализно свиделство с посочени измерените стойности на хим. показатели;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна белеrrtка с отразено количество,
3.9.2. Всяка лартида се придружава от отделен комплект документи,
З,9.3. Сертифпкатът за произход съдържа:
- Наименование на завода производител
- Физични данни и химичен състав
- Масата и номера на партидата
- Номера на съответния стандарт

3.I0. Гаранция за изпълненпе на договора:
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 О/о (четири процента) от прогtлозIlаl,il

, стойност на договора без .IIfrC.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1, Парична сума;
2. Банкова гаранция;
З. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,
Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Itогirтtl
избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него п{о)Iiе д2I е

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или т}Iт},ллр tlil
застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя доку]\{епт ,iil

предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.



4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
4.1. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ ЛЪ1:

,,.Щоставка на сярна киселина- техническа"

1. Техяически характеристики

Съдържание на монохидрат
H:SO.r

95 95,5 Бдс 1152-81

) Съдъrrжание на желязо /Fе/ 0,0l5 Бдс 1152-81

Съдържание на азотни
окиси Д'{zОз

0,005 Бдс 1r52-81

Остатък след накаляване 0,0з Бдс 1152-81
Съдъrrжание на arrceH /As/ 0,02 Бдс 1152_81

Съдържание на хлориди /Cl/ 0,0005 Бдс 1152-81

2. Описание на продукта
Химично наименование и формула: Сярна киселина - H2SOa
Търговско име: Сярна киселина - техническа
Маслообразна течност с _цвят не по-тъмен от нормирания в Б!С l152-81 за сярна кItселllнit
техническа, първо качество.

3. Метод за получаване
Контактен метод

4. Употреба
При обслуясване на основните парогенераторни мощности в централата се използва за регенерацlrя
на йонообменна смола при производството на дълбоко обезсолена вода в цех Химичен.

5. Съхранение и транспорт
Транспортира се в автоцистерни снабдени с помпа и ьвкави тръбопроводlr ,]it

саморазтоварване, при спазване изискванията за превоз на силно корозионни теч}IостlI II

отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари. Транспортът се осъществява jl()

местоназначението на товара в ,,Брикел" ЕА.Щ.
б. .Щоставеният продукт да бъде придружен с документи, удостоверяващи произходll I]

съответствието на продукта с техническите изисквания, описани в HacтorlIl (i1,1 i,l

спецификация:
- декларация/сертификатзапроизход;
- декларация/сертификатзасъответствие;
- анализно свиделство с посочени измерените стойности на химически показателt1;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна белЪrкка с отразено количество.
Товаро-разтоварните дейности се извършват при стриктно спазване на съответните инструкц[IlI

за безопасна работа с опасни химически реагенти. Съхранява се в затворени стоманени резервоарIl.
7. Срокът на годност да е не по-мfulко от 36 месеца

Отразените по-горе в количества химпчни реагенти са прогнозни количества Il
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на тези количества. Количествата ще
се уточняват с текущи заявки през срока на действие на договора.

Изготвил:
Н-кцех ,,Химичен":

Арllаулоlз/

l.

6



Техиически характеристики

4.2. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Nэ2:

,,!оставка на натриева основд - техЕическа /база разтвор 47 + 50o^l"

1. ТехиическихаDактеDистики

2. Описание на продуктд
Химично наименование и формула: Натриев хидроксид NaOH
Търговско име: Натриева основа - течна, техническа /47 : 50 %/
Маслообразна течност с цвят бледосив, не по-тъмен от нормирания в Б.ЩС2362 85 за натрисва
основа - тех}Iическа, първо качество, без мирис.

3. Метод за получаване
Контактен метод

4. Употреба
Суровина за регенерация на йонообменна смола при производството на дълбоко обезсtlлсttlt

вода в Химичен цех,
5. Съхраненllе и транспорт
Транспортира се с автоцистерни снабдени с помпа и гъвкави тръбопроводIt ,]il

саморазтоварване, при спазване изискванията за превоз на силно корозионнLl течItостll II

отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари. Транспортът се осъществява ;,lo

местоназначението на товара в ,,Брикел" EAfl.
6. [оставеният продукт да бъде придружен с документи, удостоверяващи произхода Il

съответствието на продукта с техническите изисквания, описани в настоящата спецификацl-tя:
- декларация/сертификатзапроизход;
- декларация/сертификатзасъответствие,
- анrtлизно свиделство с посочени измерените стойности на химични показатели;
- лист за безопасност на продукта;
- експедиционна бележка с отразено количество.
Товаро-разтоварните дейности се извършват при стриктно спrвване на съответните иI{струкцlIIl

за безопасна работа с опасни химически реагенти. Съхранява се в затворени стоманени резервоаI]Il.
7. Срокът на годност да е не по-маJIко от 36 месеца,

Отразените по-горе в количества хпмични реагенти са прогнозни колIlчеств2l Il
Възложителят няма задължение за цялостно усвояване на тези количества. Колпчествzlt,а lцс
се уточняват с текущп заявкIt през срока на действие на договора.

Изготвил:
Н-кцех,,Химичен":

Арнауло
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Методи IIil
ItзплIтваIIе

Съдържание на Натриев хидрооксид
,4,{аоН/

47,0 Бдс2з62_85

2, Съдърлtание на карбонати,Д.Jа:СОз/ % Бдс2362 85

Съдържание на натриев хлорид
A{aCl/

%
0,05

Бдс2362 85

Съдърлсание на желязо /FеzОз/ % 0,001 Бдс2з62_85

Водороден показател рН =14 Бдс2з62 85

относителна плътност
г/см'
(20) 1,48 1,53 Бдс2з62_85

Теплпература на заN.{ръзване tOC 5 15 Бдс2з62_85



Методlr II il
!IзпII,I,в1lIIс

Основно вещество (като FeSO+.7Hzo) % > 98,00 БЩС 2026:|977
Съдържание на FеSО+ о/ 64,00 Б!С 2026:1977
Съдърлtание на свободна сярна киселина 0,4 БДС 2026:19]7
Съдърrкание на Fе'* % 23,00 БДС 2026:|977

), насипна плътност kg/rnJ l900 БДС 2026:1977
6. Неразтворими във вода вещества % 0,10 БflС 2026:l977

4.3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ ЛЪ З:

,rffocTaBKa на железен сулфат 7-хилрат"

1. Технически характеристики

2. Описание на продукта
Химично наименование и формула: Железен сулфат - FеSОа.7Н2о
Търговско име: Железен сулфат/Зелен камък/
Железен сулфат /Зелен камък/ е вещество в твърдо агрегатно състояние, под формата I]a jtребIIlI

гранули, със светлозеленикав цвят, не по - светъл от нормирания с Б!С 2026:l971
Опаковка - в подходящи торби, на палети. Опаковката да отговаря на стандартите и TexнI]rleclill,],e

изисквания на страната производител, да гарантира безопасното транспортиране и Tol]alpo-

разтоварни дейности, както и безопасното съхранение за срока на годност. Транспортr,r, се

осъществява до местоназначението на товара в ,,Брикел" ЕА,Щ,

З. Метод за получаване
Контактен метод

4, Употреба
Използва се за коагулация на сурова вода при технологичния процес на ,,Брикел" ЕА{.

5. Съхранение и транспорт
Транспортира се с автотранспорт, в торби, на пa}лети, при спазване изискванията за превоз Iltl

хиN{ически продукти и отговарящи на правилата за транспортиране на опасни товари. Транспtlр,tl;г
се осъществява до местоназначението на товара в ,,Брикел" ЕА!.

6. ,Щоставеният продукт да бъде придруя(ен с документи, удостоверяващи про!Iзхода ll
оъответствието на продукта с техническите }Iзисквания, описани в настоящата спецификацlля:

- декларация/сертификат за произход;
- декларация/сертификат за съответствие;
- анаIIизно свиделство с посочени измерените стойности на химически показателrI;
- лист за безопасност на продукта;

- експедиционна бележка с отразено количество,
Съхранява в затворени помещения при спазване на препоръки за безопасност It

предупрех(дения за опасност.
7.Срокът на годност да е не по-маJIко от Зб месеца.

Отразените по-горе в колIIчества химични реагенти са прогнознII KoлIltIecTB1l II

Възложителят няма задължение за цялостпо усвояване на тези количества. Колп.lествitr,а trtc

се уточняват с текущи заявки през срока на действrrе на договора.

Изготвил:
Н-кцех ,,Химичен":
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4.4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Ne 4:

,,.Щоставка на тринатриев фосфат - технпчески"

1. Технически характеристики

Съдържание на
NазРО+.12НzО

о/о > - 98,0% БДС l842:1988

Съдърлtание на Р2О5 /о > 17.2 БДе 18а2:19&8
Съдържание на хлориди <n4 БДС 1842:1988

4. Съдържание на сулфати <1 БДС 1842:1988
Съдържание на
неразтворими във вода в-ва

% < 0.2 БДС 1842:l988

рН на 1 %-ен разтвор 1 1,5 ]) 5 БДС 1842:'l988
Съдържание на желязо 0,001 БДС 1842:1988

2. Опrrсание на продукта
Химично наименование и формула: Тринатриев фосфат NазРО,l
Търговско име: Тринатриев фосфат - технически
I_{вят - визуално, продукт на бели кристали
Опаковка - в подходящи торби, на палети. Опаковката да отговаря на стандартите и Texlll.itleclill l с
изисквания на страната производител, да гарантира безопасното транспортиl]ане }l 1,ol]all()-

разтоварни дейности, както и безопасното съхранение за срока на годност.
З. Метод за получаване

Кон t актен Mer од
4. Употреба

Суровина за поlцържане на фосфатен режим на енергиПните котли, с цел премахване tlil
остатъчната твърдост rla парогенераторната вода. При този начин се предотвратява корозият.l IIа

нагревните повърхности, както и образуването на накип от калциеви и магнезиев11 соли върх)
същите повърхности.

5. Съхранение и транспорт
Транспорт - автомобилен в торби, на па,,lети. Съхранява се в затворени помешtен1.1я в

оригинalлните опаковки при температура 5 - 35' С, при спазване на препоръки за безопаснсlс,t, tt

предупреждения за опасност.
6..Щоставката да бъде придружена с документи, удостоверяващи произхода и съответствието tla

продукта с техническите изисквания, описани в настоящата спецификация:
- декларация/сертификат за произход;
- декларация/сертификат за съответствие;
- анаrlизно свиделство с посочени измерените стойности на химически показатели.

7.Срокът на годност да е не по-маJIко от Зб месеца.

Отразените по-горе в количества химичнlI реагенти са прогнознIi KoлllrlecTl]il Il
Възложителят няма задълженпе за цялостно усвояване на тези колIlчества. Колll.rестваr il trlc
се уточняват с текущ[r заявки през срока на деliствпе на договора.

Изготвил:
Н-к цех,,Химичен":

Арrrаудов/
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5. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ
5.1. прАвилА и критЕрии зА учАстиЕ
Общп изисквания към участниците в процедурата
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват бъ;rгаtрскlt tt:ttt

чу}кдестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго пparBllo
образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на дър)I(аватll. ll

която е установено.
В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятеJIIIо
юридическо лице съответствието с критериите за подбор се докaвва от обединевието yLIacTtlIiK, ll IIс
от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяIlе ttc

сертификат или друго условие, необходимо за изпъднение на поръчката, съгласно изискваниятzl IIа

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицатi1 прll
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението,
Не се изисква създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнIll,еJI е

обединение на физически и/или юридически лица. !оговорът за обществена поръчка се склlоlll}а
след като изпълнителят представи на възложителя заверено копие от удостоверение за даII],tIlIlt

регистрация и за регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение, Ако обединенtIе го сс'
състои от чуя(дестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен док),i\Iеlll
за реглIстрация от дъря(авата в която са установени.
Възлоrкителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръLIка ytlatcTltllli
за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т, 1-7 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, УчастrI1.1lt. зit

когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да предсгlil]ll
доказателства, в съответствие с чrI. 56, ал, 1, т, 1,2 и 3 от ЗОП, че е предприел MepKLIJ Kotl,I()

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното ocHoBaIllIe ,tll

отстраняване.
Участниците следва да предоставят (декларират, като декларацията се прилага към ЕВ.ЩОl1) в .rac г

III., буква .,Г" от Единния европейски докуN{еЕт за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсаl,аl Ila

основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествi],га.

регистрирани в юрисдикции с преференциzurен данъчен режим, контролираните от с тях лltцit lt
техните действителни собственици.

.Щекларацията за липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и dlинансовttr,е
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режIINI.
контролираните от с тях лица и техните действителни собственици, се прилага към ЕЕДОП.
5.2. критЕрии зА подБор
5.2.1. Технически и професионапrни способности
5.2.1.1. Участниците трябва да предлагат химични реагенти, които са сертифицлtрапrr o,1

акредитирани лица за контрол }Ia качеството, удостоверяващи съответствието им с посочеlllt,lе
спецификации или стандарти,
5.2.1.2.Участникът представя (лекларира) в Единния европейски документ за общественI,t llo|],ыllitl
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.5.2.1.1 за наличие на сертификати издадеtlli (1,1

акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието им с посочеtll1,Iс
спецификации или стандарти.
5.2.1.3. Участниците трябва да притежават вашиден сертификат за наличие и прилагане на cI]cTe]\Ia

за контрол на качеството по ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват предмета на поръчката.
5.2.1.4.Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръlIкIt
(ЕЕДОП) информlация за обстоятелствата по т. 5.2.1.3 за наJIичие и прилагане на сllстепlа зil
контрол на качеството,
5.3. критЕриЙ зд възлдгАнЕ нА поръчкАтА

5.З.1. Критерий за възлагане: Най-нrrска цена.
Формиране на цената, която ще участва при оценяването - предложената единична цена се

умножава по прогнозните количества, обявени от възложителя за съответната обособена позtrцrrя.
Калкулираната обща цена е само за целите на оценяваЕето на офертите, като конкре,Ilпlге

доставки ще се заплащат по предложената в офертата единична цена за съответното pea]I}lo

доставено количество.
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б. ОБРАЗЦИ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
б.l. оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ

.ЩО: "БРИКЕЛ" ЕА.Щ - гр. Гълъбово

от:

- оБосоБЕнА позиция м1

I

тел.: ......................., факс: ........................., e-rnail:

- град/клон/офис:.,................,......... ;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗilкоIIit зlt

обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас oTlt1-ltll ir

проrIедура за възлагане на обществена поръчка с рег,Nо 1200212018г. с предNrет: ,,.Щостлвltа
на химически реагенти за нуждите на,,Брикел" EAff по четири обособенп позrtцrrrr". lr
rIacTTa за обособена позIлция Л} 1: ,,fiocTaBкa на сярна киселина- техническа". Подавitirtе
офертата си при условията, обявени в документацията по обществената поръчка и приложе}ll]яT,а

към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от нас.

!екларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с условията за участие в обявеIrатit trг
Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възражения и ще спазваме всички условия на възложI.Iтеля.

посочени док}п,Iентацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнениеl,о lin
поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проект на догов()l].
приемаме ги безусловно и без възражения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за lltl,t,il llil
получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдем избраtttr ,зit

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0% от стойността на доI,овора ще llpe.I(c,I,|l l]я l]

следна,l а форма: ....,..,,....
/парична сума , баlкова гаранция, застраховка/
6. Приемаме, в случаите,_че нашето предлолtение бъде прието при подписването на договора. да
представим документите по чл, 1 12, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

FIеразделна част от нашата оферта са следните приложения:
Опис на документите, съдържащи се в опаковката, за обособена позиция Ns1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единен европейски докуNlеIJт за

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо за всеки от участIIицIIте
в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, .IиI,IT()

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на ocHoBaI{Ite
чл.44, ал,2 от ППЗОП във връзка с чл,6J, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ!ОП п,rо;,ltс

да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръIlкIl -

www.aop.bg
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Забележка: В Раздел III буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участниците следва да попълtlrl,I,
съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване o,1,

процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите lI

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален д.lныlеII
режим9 контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

,Щоltументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилоrкимо).

flокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е прилохtимо),

!екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (кога,гtl с
прилоrкимо)

!окументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че участникът се позовава на I(апацl.tl,еl il

на трети лица.

!екларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономичесI(Il,ге ]t

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциапеII дtlIILlIсlI

режим, контролироните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с учас1,Ilс ]l

процедура за възлагане на обществена поръчка

,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл. l01 , ал.1 1 от ЗОП.
Техническо предложение, съгласно чл. З9, ал.З от ППЗОП - по обрсtзеt1 оtп 0oK)t,lreltпlttt|ttltпtct,

!окуплент за упълномощаване
/Описват се и се прилага' нотариа,.Iно завереното пълномоtllно на подписващия офертата- Itогl,rtl
това лице не е лицето, което представлява друя(еството - участник по закон/.
Плик с надпис ,,Преd.паzанtt l|еновu парсl)lеrпрu", който съдържа ценовото предло)I(еI]llе на

участника, по представения в документацията за участие образеtt.

.Щруги документи, по преценка на участника:

!ата:

Подпис:

(име и фамилия)
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Банка:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закоllа за
обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас откри,r а
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.Nо 12002/2018г. с предмет: ,,!ocTaBK:t
па химически реагенти за нуждите на,rБрикел" EAfl по четири обособени позпцlrlr". в

часттазаобособенапозпцияNо2:,,.Щоставкананатриеваоснова-техническа/баЗа
разтвор 47 + 50Уо/" ,

Подаваме офертата си при условията, обявени в документацията по обществената поръаl Iia
и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от !Iac.

.Щекларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с услФвията за участие в обявеrtата tll
Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възражения и ще спазваме всички условия на възло)Iilл,l,еJlя.

посочени в документацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълнеtlllето Ilil
поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проект на догово|).
приемаме ги безусловно и без възражения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на ваJIидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за дата Hil
получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдепл избранлt за
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 Уо от стоЙността на договора ще представrl l]

следната форма: .............
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/
6. Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването на договора, .l(a

представим документите по чл. 1 12, ш.1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Неразделна част от нашата оферта са следните прилоя(ения:
Опис на документите, съдърх(ащи се в опаковката, за обособена позиция ЛЪ1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единен европейски докуi\lен,I, за

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е прило)Itимо за всеки от yaIacTHIiцIIle
в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, rllllt,Io

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на ocIIoB[lIlIlc
чlт,44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.6J, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ.ЩОП пtоitiе

да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръLlI(l] -

www.аор.Ьg
Забелея<ка: В Раздел III буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участниците следва да поtIъJ]llrll
съответната информациi за удостоверяване липсата на основания за отстранява}Iе от
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- грал/клон/офис :............................ ;

e-tnail:



лроцедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл,3, т,В и чл.4 от Закона за иконоN{ическитс tI

финансовите отtIошения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциалелl дitIIыIеll
рея(им, контролираните от тях лица и техните действителrrи собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
.Щокументи за докzвване на предприетите мерки за надеждriост (когато е приложимо),
,Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е прилоrкимо).

!екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (l(огill () с
приложимо)
!окументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че участникът се позовава на капацlлтстll
на трети лица.

.Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите Il

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален даII,],.IеIl

режим, контролироните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с yalacTllc ll
процедура за възлагане на обществена поръчка
!екларация за липса на обстоятелствата по чл.l 01, а,r.1 1 от ЗОП.
Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал.З от ППЗОП - по обрсtзеt1 оtп doKy-ltett tltct tlttsutttt.

!окумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата. ксrгато
това лице не е лицето, което представлява дружеството участник по закон/.
Плик с надлис ,,Преd.тlсt?анu цеIlовu парсtllеlпрll ", който съдърrка ценовото предлоя(еllItе llл

участника, по представения в документацията за участие образец.
!руги документLl, по преценка на участника:

Подпис:

(име и фамилия)

!ата:
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6.з. оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ

.ЩО: "БРИКЕЛ" ЕАД - гр. Гълъбово

от:

- ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ NрЗ

- град/клон/офис:......,....,..,.....,....,.. ;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата заlIвяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗаlсоItа з;t

обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас oTltptl,tlt

процедура за възлагане rra обществена поръчка с рег.Nо 12002/2018г. с предN{ет: ,.,Щостztвtiil ltit

химически реагенти за нух(дите на ,,Брикел" ЕА! по четири обособени позицt-lи", в частта зil
обособена позиция Nч 3: ,.,Щоставка на железен сулфат 7-хидрат".

Подаваме офертата си при условията, документацията в обявата по обществената поръtII{а lI

приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от нас.

,Щекларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с услQвията за участие в обявената t,l,г

Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възражения и ще слазваме всички условия на възло)кителя.
посочени в документацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълIIеtlието lta

поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
2, Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проект на доtовоI].
приемаме ги безусловно и без възраrrсения, и сме готови да ги изпълним.
3, Срокът IIа вапидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за дтtа lla
получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдем избранtl за

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок,
5, Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 Yо от стоЙностrа на договора ще предс1,1iвя ll

следната форма:,.....,.......,........,
/парична сума , банкова гаранция, застраховка,/
6, Приемаме, в случаите, че нашето предлоп(ение бъде прието при подписването на договорir. л,l
Представим документите по чл. 1 12, ал.1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договора.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:
Опис на документите, съдържащи се в опаковката, за обособена позиция No1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единен европейски докуN,Iент ]а

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо за всеки от участницI{ Iе
в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълЕител и за всяко лице, чи!Iто

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на ocнoBaнIle
чл,44, ал,2 от ППЗОП във връзка с чл,6J, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ.ЩОП MolKe

да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поръчкlt -

www.aop,bg
Забележка: В Раздел III буква Г от ЕЕ.ЩОП кандидатите или участниците следва да попъл!Iят
съответЕата информация за удостоверяване липсата на основания за отстраняване о1,
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тел. : .....,..,.............., факс: e-mail:
Лице за контакти:
разплащателна сметка:
IBAN:
Банка:



процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл.З, т.8 и .tл,4 от Закона за икономическrtте II

. финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален даrlъtlеlI
рех(им, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
,Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилотtимо).

.Щокументите по чл.37, ал.4 от ППЗОП (когато е прилоrкимо).
flекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (Iсогато е

прилоlкимо)
!окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участникът се позовава на капаци,l е l il

на трети лица.

.Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономи(Iескtiте ll

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален да}Iъtlеll

режим, контролироните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с учilстllс ll

процедура за възлагане на обществена поръчка

.Щекларация за липса на обстоятелствата по чл. 1 01, arr, 1 l от ЗОП.
Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал.З от ППЗОП - по образеt1 olll doK)l-tt eHпtttt|ttsttlt ct.

!окумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващия офертата, lttlгlltil
това лице не е лицето, което представлява дружеството - участ!Iик по закон/.
Плик с надпис ,,ПреDлаzанu L|eHoBu псlра7lеmрч", който съдържа ценовото предло}(еl]пе II0

участника, по представения в документацията за уаIастие образец.
.Щруги локументи, по преценка на участника:

!ата:

Подпис:

(име и фаплилия)
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6.4. оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ - оБосоБЕнА позиция пъ4

ЩО: "БРИКЕЛ" ЕА,,Щ - гр. Гълъбово

от:
Участник:
Адрес за кореспонденция:

тел.: ,..,..,......,....,...., факс: ...........,........,...., e-rrrail:

УВАЖАЕМИ ДЛМИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗакоIlа за

обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас oTKprtTa
процедура за възлагане на обществена поръчка с рег.J\! 12002/2018г. с предмет: ,,fiocTaBlta
на химически реагенти за Еуждите на,rБрикел" ЕАfl по четири обособени позrlцltlr". в

частта за обособена позиция ЛЪ 4: ,r,Щоставка на тринатриев фосфат - техническrr".
Подаваме офертата си при условията, обявени в документацията по обществената поръчI(а

и приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от нас.

!екларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с услQвията за участие в обявената or,

Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възраlкения и ще спазваме всички условия на възло)tllтеля.
посочени в документацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълненIlето ll1l

поръчката, в случай че същата ни бъде възлоя<ена.

2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проект на .L(o0,0l}()ll.

приемаме ги безусловно и без възражения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на ваJIидност на нашата odlepTa е 150 дни, от датата която е посочена за даl,il lIiI

получаване на o(lepTaTa,
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

5, Гаранцията за изпълнение на договора в размер gа 4 О/о от

ги и ако бъдем избрани за

стойността на договора щс
представя в следната форма: ....,........
/парична сума , банкова гаранция, застраховка,/

6. Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването Itд

договора, да представим документите по чл. 112, ал.1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение tla

договора.

Неразделна част от нашата оферта са следните приложения:
Опис на документите, съдържащи се в оtтаковката, за обособена позиция ЛЬ1

Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Единен европейски докуNIеll,г ,]il

обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е приложимо за всеки от участнI.1lIIIте
в обелинението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице! чIll1-1о

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на ocHoBat|lle
чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл.67, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕf{ОП п,rо;rtс

да бъде изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени поl]ъчliIl -

ц,ww.aoЕbg
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Забелех<ка: В Раздел IlI буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участниците следва да поп,ьJIнrl,г

съответната информация за удостоверяване липсата на основания за отстраIIяваI{е от
процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл.З, т.8 и чл.4 от Закона за иконопlичес l(l]Te I]

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с пре(lеренrцlален лflIIъtlеll
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)
.Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилолtимо).

.Щокументите по чл.37, arr.4 от ППЗОП (когато е прилоrкимо).

!екларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръчката (ксlгаttr с
прилоrкимо)

!окументи за поетите от трети лица задължения, в случай. че участникът се позовава на капацIIте,l л

на трети лица.

!екларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за иконо]\Iическl]те It

финансовите отношения с друяtествата, регистрирани в юрисдикции с преференчимен даIlъ(IеlI

рех(им, контролироните от тях лица и техните деЙствителни собственици във връзка с участllе ]}

процедура за възлагане на обществена поръчка

!екларация за липса на обстоятелствата по чл.101 , ал.1 i от ЗОП.
Техническо предложение, съгласно чл, 39, ал.З от ППЗОП - по образец ott,t doKylte Hпlcttlttstпttt,

!окумент за упълномощаване
/Олисват се и се прилага нотариаJIно завереното пълномощно на подписващия офертата, кtlгато
това лице не е лицето, което представлява дружеството - участник по закон/.
Плик с надпис ,, ПpeO:tcteoнtt LlelloBlt пctpa.llelпptt ", който съдържа ценовото предло)IIеII}Iе Ilir

участника, по представения в документацията за участие образец.

.Щруги документи, по преценка на участника:

.Щата:

Подпис:

(име и фамилия)
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7. ОБРАЗЦИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

7.1. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА-

оБосоБЕнА позиция J\ъ1

За участие в обществена поръчкд с предмет: ,r.Щоставка на химически реагептIл за нуя(дIIте на

,,Брикел" ЕА! по четири обособени позиции" с реф. ЛЪ l2002/20l8r.

Обособена позпция J\Ъ1: ,,,Щоставка на сярна киселина - техническа"

До:
"БрикЕл"ЕАд _ гр. гълъБово

о]. 
..,. - lp. ....,.

УВЛЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на поръчката по обособепа позlIIlIIrl
J\!l: ,,fiocTaBKa на сярна киселиЕа - техническа"

Предлагаме да из[ълним пълният предмет Ita поръчката, изискван от Възлоrrсителя.

,Щекларираме, че сме запознати с указанията и
Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме
приемаме без възрахtения.

]9

условията за участие в обявенаr,а ol
с поставените от Вас условrrя ll гп

Техническлr показптели IIа стоката, пзIIскан}I от
възложптеля

Норма
mах

Съдържание
на
монохидрат
H,SO"

% 95 qý ý
Бдс
1 152-81

2.

Съдържание
на желязо
lFе/

0,01 5
Бдс
1 152_81

з.
Съдърlttание
на азотни
окиси ,о]rо-,

/о 0,005
Бдс
1 1 52_81

остатък
след
накаляване

0,03
Бдс
1 l 52-81

Съдърrкание
на арсен
/As/

0,02
Бдс
l 152-81

6.

Съдъря<ан1.1е

на хлориди
lCll

0,0005
Бдс
1 152_8 l

ПDогнозно количество: 1200 тона



Съгласно чл.39, ал.3, T.l, б.,.в" от ППЗОП, декларираме, сме запознатI{ и прие]\IаNlе

условията в проекта за договор, прилоя(ен към документацията за участие в процедуl]а,t,а зil
възлагане на обlцествена поръчка,

Съгласно чл,З9, ал.3, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се
придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата) определена за краен cpoIi
за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като п,Iо)I(е да
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.39, ал.З, т. 1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвяl]е lIa

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околнаl,il
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Декларираме. че производиI елят на изделията е:.....................

!екларираме. че страната на произход е:...................,...

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата подписването на догово1].
Срока за доставка на отделните заявки се изпълняват до 10 календарни дrlli c-Ile]l

подаване на заявка, периодично, в зависимост от нуждите на Възлоlкителя.
При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се уточнява при всяка oT](ejlllll
заJIвка, но не може да бъде повече от З календарни дни,

Предлагаме срок на годност (.... .. . ...) месеца, считано от датilта l]il

протокола за входящ контрол за извършена доставка и пр!Iем на същата без забелеяtки от страна lla
възложителя.

При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите ще бъде 5 дни от предявяваI]е l|ll
' реклаIuация от Възлоrrсителя,

Срокът за доставка на нови количества след извършена рекламация на некачествеlltl lI

неотговарящи качествено и количествено на изискванията на Възлолсителя химични реагентлI п(е

бъде 10 дни след датата на подписването на протокола за рекламацдя от Възложителя.

!oKyMeHr и при доставка:
При всяка доставка се задължаваме да представим на Възлоlкителя следните докуNIеIIтII.
гарантиращи произхода и качеството на стоката:
- d е K-,t араtlttя/с ерmчфu капl з а про tt зх od ;

- d е к-п араtlъtя/с е рпttфt tкаm з а съ оlпв е mс m Bu е ;

- аlIа.quз о свttlелсmво с посоченlt чз,llеренllmе споitноспltt но хL!:1tцч€скu поксtз(lltlе-,lll:

- лLlсп за безопасносm rп проdукmа,,
- eKcпedtttlttoHHa бе-пеэюка с оmразеllо копtчеспlво.
- фактура - оригинм.

Приемаме, че Възлоя<ителят не е длъжен да заrIви цялото прогнозно количество xl.lNrtlllecI(Il

реагент, както и че в случаи на необходимост ще ос1lгурим допълнителни колиаIества от съответIllIл
продукт, над прогнозното.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствIiе с
гореописаната оферта.
Приложеrrrrя към предложенIlето за пзпълнение на поръчката:
l. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника I{ цяла,l,а
свързана с него документация. в случай. че не е законен представител.
Забележка: представя се само ако това лице не е законен представител на дружеството - yrlacTнпli
2, Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.3,З
3, ,Щруги документи и докaвателства по преценка на участника
!ата:

Подпис:

(име и фамилия)
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7.2. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтл- по
оБосоБЕнА позиция }lъ2
За участие в обществена поръчка с предмет: ,,!оставка на химически реагенти за нуждIIте на
,,Брикел" ЕА,.Щ по четирп обособени позиции" с реф. N} 12002l2018t.
Обособена позиция J\Ъ2: ,,.Щоставка на натриева основа- техническа /база разтвор 47 +5gЦ Р'

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:
-гр ............,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособенil lloзItllllrl
ЛЪ2: ,,.Щоставка на натриева основа- технllческа /база разтвор 47 + 50"h l"
Предлагаме да изrrълним пълният предмет на поръчката1 изискван от Възлоrrtителя.

fiекларираме, че сме запознати с
Вас процедура, изискванията на ЗОП,
приемаме без възражения.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,,в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и пplieNlal\Ie

условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процеду}]ата за
възлагане на обществена поръчка.
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указанията и условията за участие в обявената il t,

съгласни сме с поставените от Вас условия и t,tt

Nq

1.

Съдърлtание на
Натриев
хидрооксид
,д]аоН/

%
47,0

Бдс2з62_
85

2,

Съдържание на
карбонати
/Na)Co1/

оl
п 25

Бдс2з62_
85

3,

4.

Съдъряtание на
натриев хлорид
,дJаСl/

0,05
Бдс2362-
85

Съдържание на
яселязо /Fеrоl/ 0.001

Бдс2з62
85

5,
ВодородеrI
показател pIl =14

Бдс2з62_
85

6
относителна
плътност

г/см'
(20) 1,48 1,5з

Бдс2з62_
85

Температура на
замDъзване toc 15 15

Бдс2з62-
85

Прогнозно количество: 700 тона



Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се
придържаме към това предложеЕие за срок 150 дни след датата, определена за краен сро]( зlr

предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като l!lo)I(e да
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изгоl,вяне на

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровк}I, опазване на околtIllтll
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

!еклари раме. че производителят на изделията е:...,......,..........

.Щеклари раме. че страната на произход е:,...,..,...............

Срок за изпълнение яа поръчката: 12 месеца от датата подписването на договор,
Срока за доставка на отделните заявки се изпълняват до 10 календарнlл дIlи cJlc](

подаване на заявка, периодично, в зависимост от нуя(дите на Възлолсителя,
При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се уточнява при всяка отделllа

заявка, но не може да бъдё повече от 3 ка:lендарни длtи.

Предлагаме срок на годност ( ...) месеца, считано от дата-Iil lla
гIротокола за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забелеrкки от cTpalla Hir

' Възлоrrtителя.
При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите це бъде 5 дни от предявяваIIс Ilit

рекламация от Възлоrrtителя. '

Срокът за доставка на нови количества след извършена рекламация на HeкatlecTBetlп ll

неотговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя химичнIл реагеI{тlл IItc

бъде 10 дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възлоrrtителя.

flокументи при доставка:
При всяка доставка се задължаваме да представим на Възлолtителя следllите докуl\,|еI l 1,1l.

гарантиращи произхода и качеството на стоката:
- d е кп сt р сttlt t я/с е р m ч Qл,п сtпl з а п р о tt зх о с) ;

- d е кл ct ра tpt я/с ерtпttфttкапl з а съоm в е mсlпвu е ;

- ttлlсl_пLlзно свttdелсtпво с посоченt! чз.l!еренчmе сmойносlпtt tla хлl.|rLrческLl показаll1е,,ll!:

-,1l!cl11 зсl безопасносttl lta проdукпlсt,
- eltcпedtttluoHl tct бе-,lежка с оmразено ко_|lччеспlво,

- фактура - оригинал.
Приемаме, .te Възложителят не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество хиI\,1ичесI(Il

реагент, както и че в случаи на необходимост ще осигурим допълнителни количества от съответlIIlя
продукт, над прогнозното

Гарантираме, че сме в състояние да изпълЕим качествено поръчката в пълно съответств1,1е с

гореописаната оферта.
Приложенпя към предложението за изпълнение на поръчката:
1, Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участrrика lt цяJIii,|-а

свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забелеrкка: представя се само ако това лице не е законен представител на дружеството участIIIiIi
2. Описват се всички документи, които възложителят е изйска,т по т.3.3
3. .Щруги документи и доказателства по преценка на участника

!ата:

Подпис:

(име и фамилия)
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7.3. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА-
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\ЪЗ

За участие в обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставка на химически реагенти за нуждIlте llil
,,Брикел" ЕАД по четири обособени позицип" с реф. J\Ъ 12002/2018г.
Обособена позиция ЛЪ3: ,,Доставка на железен сулфат 7-хидрат"

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

O.I':
гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена tlofпllllrt
J\!З: ,,!оставка на железен сулфат 7-хплрат"

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възложителя.

,Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявенаr,а .ll,t

Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и гtl

приеN{аме без възраlкения.
Съгласно чл.39, ал.3, т.1 , б.,,в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и пplteN,IaNle

условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за
възлагане на обществена поръчка.

2з

л}
М"р
ка

Нор
ма
min

основно
вещество (като
FeSO,.7H,,O)

% 98,0
0

Бдс
2026,.I97
7

) Съдърrкание на
FeSO,r

64,0
0

Бдс
2026:19'7
7

Съдърrкание на
свободна сярна
киселина

% 0,4
Бдс
2026:I97
7

Съдържание на
Fе2*

%
2з,0
0

Бдс
2026:19'7
7

Насипна
плътност

kg/m
3 1900

Бдс
2026:19'7
7

Неразтворими
във вода
вешества

% 0,10
Бдс
2026:I9'7
,7

Прогпозrrо коллtrlество: 60 тона Прогнозно количество: 60 тона



Съгласно чл.З9, ал.3, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че cNle съгласнrl да се
придържаме към това предложение за срок от l50 дни след датата, определена за i(paell cpol(
за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас! ка,го l\,Io)Ke ]lil
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме! че при изготвяне Hil

офертата са спазени задълженията! свързани с данъци и осигуровки, опазване на oKoJIllal,a
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

,Щекларираме, че производителят на изделията е:.......,.............

!екларираме. че страната на лроизход е:.......................

Срок за изпълнение на поръчката: l2 месеца от датата подписването на договор.
Срока за доставка на отделЕите заявки се изпълняват до 10 календарни дни сле]1

подаване на заявка, периодично, в зависимост от нуждите на Възлоясителя.
При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се уточнява при всяка oT]lejllla
заявка, яо не може да бъде повече от З календарни дни.

Предлагаме срок на годност ( .......,..) месеца, счLIтано от датата llll
lIротокола за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забелетtки от cTl]tllta Ilil

, Възлоrrtителя.
При рекламации, срокът за явяване на наши специа,lистите ще бъде 5 дни от цредяi]rlваItе llil

рекламация от Възлоrrtителя- ,

Срокът за доставка на нови количества след извършена рекламация на некачественtl ll
неотговарящи KatIecTBeHo и количествено rla изискванията на Възлоrкителя химични реагеIIтII tttc

бъде l0 дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възложителя.

!окументи при дос] ав ка:

При всяка доставка се задължаваме да представим на Възлоrкителя следните докуменгlt.
гарантиращи произхода и качеството на стоката:
- d е кл apatltuL/c ер tпtt фuкапl з а проuзх od ;

- dек-,tсtраtlttя/серmttфtжапl за съоmвепlсmвuе,,
- алlсlлLlзно свttdелспlво с посоченll llз.uеренчmе cnюtiHocllltt Ilcl х1!-1,1Ltческlt показоll1е-|llt:

- лuсп за безопсtсltосm на проdукtла,,
- eKcпedtttpюHttct белеэк:ксt с оmразено колLlчесmво.
- фактура оригинал.

Приемаме, че Възлолtителят не е длъжен да заяви цялото прогнозно количество хиN,Iическll 1)ellгelll.
както и че в случаи на необходимост ще осигурим допълнителни количества от съответIltl,
продукт, над прогнозното

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответстRllс с

гtlреописаната оферта.

Приложенлlя къLr предложението за Ilзпълнение на поръчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участниltа и ttlljli,lla
свързана с него документdция, в случай. че не е законен представител.
Забелеrкка: представя се само ако това лице не е законен представител на дружеството учас,гнiIк
2. Описват се всички документи, които възложителят е изиска,,t по т.З.3

З, .Щруги документи и доказателства по преценка на участника

.Щата:
Подпис:

(име и фамилия)
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7.4. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА-
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ПЪ4

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,,,Щоставка Еа химически реагенти за нуждитс IIа

,,Брикел" ЕАЩ по четири обособени позиции" с реф. j\} l2002l20l8t.
Обособена позиция J\Ъ4: ,r!оставка на тринатриев фосфат - технически"

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособенil позIIllll1l
.JYэ3: ,,,Щоставка на трlrнатриев фосфат - технически"

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоrrtителя.

,Щекларираме, че сме запознати с
Вас процедура, изискванията на ЗОП,
приемаме без възраrrtения,

Съгласно чл.З9, ал.3, т.1, б,,,в'' от ППЗОП, декларираме, сме запознати и пplleNlalN,Ic

условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедуI)ата за

възлагане на обществена поръчка.
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указанията и условията за участие в обявена,l-а clr,

съгласни сме с поставените от Вас условия ll гrt

лi
Нор
ма
miп

NIeтtljtIr
Ila
изIltt l l]

aIle

1.
Съдърrкание на
NазРО4.12Н2О

/о 98,0
Бдс
l842:19
88

Съдържание на
PzOs

> 1,7 .

2

Бдс
1842:19
88

Съдърлtание на
хлориди

% < 0,4
Бдс
l842:l9
88

Съдържание на
сулфати

/о <l
Бдс
1 842: l9
88

5

Съдържание на
неразтворими
във вода в-ва

% < 0,2
Бдс
1 8,{2: 19

8ti

рН на 1 %о-ен

разтвор
% 1 1,5 ]) ý

Бдс
I8,{2: l9
88

Прогнозно количество: l5 тона



Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б..,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласнrI да се
придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен cl]oK
за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като \,Iоже ]la
бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Съгласно чл.З9, ал.З, т.1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че trри изготвяIIе IIа

офертата са спазени задълженията! свързани с данъци и осигуровки, опазване на околIIатil

среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

.Щеклариралrе. че производи] еля l на изделията е:...........,,.....,..

flекларирапtе. че с lpaнaTa на произход е:..................,....

Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца от датата подписването на договор.
Срока за доставка на отделните заявки се изпълняват до 10 календарни дrlи cllcjl

подаваце на заявка, периодично, в зависимост от нуждите на Възложителя.
При бързи доставки и при аварийни нужди срокът на доставка се уточнява при всяI(а отдел tlil
заявка, но не може да бъде повече от 3 календарни дни.

Предлагаме срок на годност ( . ...) месеца, считано от датата lla
протокола за входящ контрол за извършена доставка и прием на същата без забележки от страна llll

.- Възлохсителя.
При рекламацлtи, срокът за явяване на наши специаJ,lистите ще бъде 5 дни от предявяване на

рекламация от Възложителя
Срокът за доставка на нови количества след извършена рекламация на некачествеlIIl II

неотговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя химични реагенти ще
бъде 10 дни след датата на подписването на протокола за рекламация от Възлолtителя.

,Документи при доставка:
При всяка доставка се задъл}каваме да представим на Възлоlкителя сJIедните /(oKyN,leI{lll,
гарантиращи произхода и качеството на стоката:
- d eK.,talэat1 uя/с ерm tt фtжа пl з а п pou зхоd ;

- d е кл араtlltя/с ерmuфtt ка tп з а съо ll1в е пl с пвLl е ;

- сtлlсt,|luзllо свuOелспво с посочеlltt чз.llерелllltпе сmо[шоспltt но хlLl.lтtческч показ(Ullе-I1t,,

-,пL!сп1 зtt безопсtсноспl ttct проdуtmа;
- експеdчцuоннсt бе,qелска с оlпрсtзено ко.цLlчесm(jо.

- фактура оригин.rл.

, Приемаме, че Възложителят не е длъжен да змви цялото прогноз!{о количество химическ}I l]еагеIIт.
както и че в случаи на необходимост ще осигурим допълнителни количества от c,I)oTl]e,I,}I tIя

продукт, над прогнозното

Гарантираме, че сме в състоя}Iие да изпълним качествено поръчката в пълно съответстIзI{е с
гЬреописаната оферта.
Приложеппя къ]п предложението за изпълнение на поръчката:
1. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участникit I{ цяJlilтtl
свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забелеяска: представя се само ако това лице не е законен представител на дружеството yaIacTHI{I(

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

!ата:
Подпис:

(име и (lамилия)
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8. ОБРАЗЦИНАЦЕНОВОПРЕДЛОЖЕНИЕ
8.1. оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ _ оБосоБЕнА позиция м1
За участие в обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставка на химически реагенти за нуждtlте lla
,,Брикел" ЕАЩ по четири обособени позиции" с реф. М 12002/2018г. по обособепа позrlцrtя Ml:
,,'Щоставка на сярна кUселипа - техническа"

До:
"БрикЕл"ЕАл _ гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ и ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката в съответствие с условияl,it I{a

настоящата процедура е:

Обособена позиция J\Ъ1 - .Щоставка на сярна киселина - H2SO4

Ед. цеяа в лева
без !!С

Обща cTor-IHbcT в
лева без ДДС

1 Сярна киселина - H2SO4 1200 т.

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, DDP складова базlt tta

Възлоrrtителя в гр.Гълъбово Извън града, обл. Стара Загора (Инкотермс 20l0) и вклюrIва Bclltll(ll

разходи по доставката,

ii. В случай, че бъде открито FIесъответствие между предложените единични цени ll обIr(а,tlt

стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоrttителят .,ll,t

класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдем избраlлlr за
изпълнител да изпълним обществената поръчка по тези цени.

4. Предлоlкените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваtIе Ita

предлаганата цена от документацията по процедурата.

5. I_{ените са твърди и не са обвързаIIи с каквито и да е други условия, кредитни и платеjliнll
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в ,Щокументацията за )/частIlе.

6. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договор.r.

Подпис:

(име и фамилия)
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8.2. оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ - оБосоБЕнА позиция лЪ2
За участие в обществена поръчка с предмет:rr.Щоставка на химически реагенти за нуждIIтс llir
,,Брикел" ЕАД по четири обособени позиции" с реф. Л} 12002/2018г. по обособена позrlцIlя Л"л2:

,r!оставка на натриева основд -техническа /база разтвор 41 + 50О/" l"

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖЛЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката в съответствие с условията на
настоящата процедура е:

Обособена позиция ЛЪ 2 - .Щоставка на натриева основа -технпческа
/база разтвор 4'7 + 50Оh l

Л} по ред описпние К-во
(мярка)

Ед. цена в лева
без ДЦС

обща cToI-lHocт tз

лева без .ЩflС

1 Натрпев х идрооксид,4r]аОН l 700 т.

2, Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, DDP складова база tta

Възлоlrtителя в гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010) и включва Bcl]LtlilI

разходи по доставката,

3, В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обпlатil
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни ВъзлолtлIтелят да
класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдем избранrl за
изпълнител да изпълним обществената поръчка по тези цени.

4. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваttе ttit

предлаганата цена от документацията по процедурата,

5. I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и п-пате)Iil]ll

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументачията за y!IilcTIIc,

6. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора.

!ата:

Подпис:

(име и фамилия)
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8.з. оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ - оБосоБЕнА позиция л}3

За участпе в обществена поръчка с предмет:,,flоставка на хпмическIr реагентлI за нуждIIте llil
,,Брикел" ЕА.Щ по четирп обособенrr позициrt" с реф. Nл 12002/2018г. по обособена позIIцIIя Лl_]:

,,flocTaBKa на железен сулфат 7-хидрат"

До,,,БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от вас цена за изпълнепие на поръчката в съответствие с условllril,il llil
настоящата процедура е:

обособена позпция Np З

.Щоставка на железеЕ сулфат 7-хидрат

обrца cTorilloc,r в
лева без .Щ.ЩС

1
Железен сулфат 7-хилрат
/ FeSO,r.7Hzo /

60 т.

l

2. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,Щ.ЩС, DDP складова базir rlа
Възлоrкителя в гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010) и вклrочва BcII(I1(Il

разходи по доставката.

3. В случай, че бъде открито несъответствие между предлох(ените единични цени I.r обlI(ilr,а

стойност, поради допусната техниаIеска грешка от наша страна) сме съгласни Възлолtиr,е.,Iя,t, .,la

класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдепt избllанrt за

изпълнител да изпълним обществената поръчка по тези цени.

4. Предлоясените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваrtе tta

предлаганата цена от документацията по процед}рата)

5, I {ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни Ii плате)Iitlll
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за участlIе,

6, Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора,

!ата:

Подпис:

(име и фамилия)
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8.4. оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ - оБосоБЕнА позициrI л!4

За участlrе в обществепа поръчка с предмет:,,.Щоставка на хпмпчески реагенти зп нуlrцII,гс }Iil

,,Брrrкел" ЕА{ по четири обособени позицпrr" с реф. ЛЪ 12002/2018г. по обособеItа позлlцIlя NlJ:
,,,Щоставка на тринатрIlев фосфат - технrIчески"

До:,,БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката в съответствие с усло]]ttя,l,а lllt
настоящата процедура е:

Обособена позиция Л} 4 - !оставка на тринатриев фосфат - NазРОа

Ед. цена в
лева без ШС

Обща
стойност в
лева без llC

l Тринатриев фосфат - NазРОа l5T.

2, Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !.ЩС, DDP складова база tltt

Възлотtителя в гр.Гълъбово Извън града, обл. Стара Загора (Инкотермс 2010) и включва t]clt.Ilit,

разходи по доставката.

З. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цеtIи rt обща-tд
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолсителrгг .lil
класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдешI избраtlll ,la

изtlълнител да изпълним обществената поръчка по тези цени.

4. Предлоllсените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваttе tta

предлаганата цена от документацията по процедурата,

5, L{ените са твърди и не са обвързалIи с каквито и да е други условия, кредитни и плате)IiнIl
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упомеItатите в .Щокументацията за учас,гlIс.

6. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период надоговора,

!ата:

Подпис:

(име и фамилия)

з0

Л! по ред описание
К-во
(мярка)



ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие зд учдстие кдто подпзпълнIIтел, по чл.б6, ал.1 от ЗОП

!олуполписаният/ага.......,..,.... 
i;;;;,;;;,,;;;:;;,,;;

качеството си на на подизпъII}t ll],cJ I)l

у;;^";";,;... , "* ,,.,.";;,"pJ;"""'iЖH"",,'"#!ii,,"li:i
поръчка с предмет:

(посочепе l lall.|.lelloBaLl Llemo L!a п()ръчкttпltl, tt референmен Ho-1lep)

ЩЕКЛАРИРАМ:

l. Съгласие за )пiастие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчкаl Ila

_ участника

(посочеtпе учасlпнцксl, Hcl Koitmo сmе поdttзпълнumел)

2. Запознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приемам условията на

процед}рата, одобрена от възложителя.

3. Запознати сме, че заявявайки lкеланието си да бъдем подизпълнител! нямаме право да се явliпt
като участник в горепосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предмета на Ilol]btlli.ll1l
.,..,.,,.,..,, (опttсваm се), които представляват ..-..-.....% от обшата стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 31З от Наказателния кодекс за посочване на неверни данп]t.

Щата:

Подпис:

Qше u фамttлl,tя)
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ДЕКЛАРАЦИЯ

зд лllпса на свързаност с друг участник в процедурата, по чл.101, а"п.11 от ЗОП

!ОЛУ ПОДП ИСаНИ Я r lаТа """"""", , 
,,rр,;,;;;,;; ,;;;;,;,;";;

на llо.t(}lзIl bJIIIIl lc]1,1в качеството си на

у;;";;.;,;........,...,..............,.. |"" , .";;'"p"J;""."ЁН;"Ъ"'"uТý:".i]l
поръчка с предмет:

(посочеmе н au,lleHoBaHLremo lt0 поръчкапlа, tt референmен Holrcp)

.ЩЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý 1, т.13 и 14 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Известна ми е отговорността по чл, 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверяи даннI].

flaTa:

Подпис:

(tt.ltе lt фамttпttя)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовlrте
отношения с друя(ествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,,rен данъчен pe}I(lIM.

контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в проце.цуl]а
-за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Щекларатор попълвсlп се mрLOпе tt,ttetta tt d,цъ,лtсносlпн()lпо KaLleclllBo

Наименование на участника

Наименование на съдружника в

обединението
попъ,!lва се ca-uo ако yLlocmHttK е oбedLttelttle, коепlо не

е лорttdttческо лtttlе

!ЕКЛАРИРАМ, ЧЕ,:

Представляваният от мен участник:

1. Е/Не е дружество (вяр!рцр<з поjДерц!!ýа), регистрирано в юрисдикции с преференцtIлrеt t

данъчен режим, включително и чрез гражданско друrкество/консорциум, в което участва
друп(ество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2. Е/Не е свързано лице (вярноlпо се поdчеrэtпава) с дружество, регистрирано в юрисдI,Iкции с

преференциален данъчен режим! включително и чрез гражданско друlкество/консорциум, в което

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциfu'rен данъчен режим

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юр[IсдикtiIIIl
с преференчиален данъчен режим! свързаните с тях лица и техните действителни собственицlr.

Забелеэtска: ТазLl mочка се попъ,|lвсl, ctKo dруэtс:есtпвоlllо е ре ?LlclпpllJlal t о в tollucdttKtlLtst с
преференtluален Dанъчен релсult l1.Ilt е свързспю с .|Lll|a, pe?uclпpttpctHu в lopttcdttKtltttt с
пре фер е н tltt ал е r t d а r rcч е н ре эюu.tt,

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлоlкителя в

седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна
отговорност по чл. 3 13 от Наказателния кодекс.

Подпис:

(tt,ltе u фсtмu,пt tя)

flaTa:

JJ



ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА, НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕ,.ЩМЕТ:

( посочеmе HaLlMeHoBalшemo на поръчкаlпа u референtпен Ho,1lep)

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

!ата:

Подпис:

(ltlte tt фамtrпtп)
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9. проЕкт нАдоговор !!!

договор

се сключи настоящият .Щоговор за обцествена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

l. Предметът на настоящия договор е: .Щоставка на ................... за нуrкдIrте на ,,БрlIкс.п"
EAff по обособена позиция на обществена поръчка, реф. No 12002/2018, въз;tоlItеltlt

вследствие проведено публично състезалIие по процедура за възлагане на ОП с предмет: ,,flocTlrBltit
на хIlмлlчески реагентlI за нуяцIrте на ,,Брrlкел" ЕА.Щ по четирlr обособенtl позлrцlrtr"
2. Реагентите, предмет на доставка са описани по наименование, физически cBoiicтBlt.
химиLIески състав, прогнозно и общо количество в Техническа спецификация /Прилолtение Nll/
I(ъм настоящия договор и в Предлоlкение за изпълнение на обществената поръчка /ПрилоlIiеtIrIе Nl
2/, които следва да се считат за неразделна част от договора.
3. Всяка отделна конкретна доставка се извършва след зfuIвка на Възлоrкителя, която п{оже дll
бъде отправена в писмен вид или чрез електронно съобщително средство.
4. Условията за доставка са описани в документацията за участие по Общественат0 поръчкд.
5. ,Щоговорът се сключва в резултат на проведено открита процедура за възлагаIlе tllt

обществена поръчка с реф. Ns 12002/2018 г.

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНE
l, Общата прогнозна стойност на договора възлиза на .............. l..,..............l лева бсз !/(('.
като същата се формира от произведението на прогнозното количество реагент, кое,го tlle бt,:(с

доставено в изпълнение на договора, умножено по предложените единични цени.
2. Единичните цени на реагентите са съгласно I]eHoBoTo предложение на Изltъ;lнtlLе:tя
/Приложение Ns З/, които следва да се считат за неразделва част от договора. I{ените са без flflC.
при условие на доставка DDP площадка ,,Брикел" ЕАЩ, гр Гълъбово, съгласно INCOTBRMS 20l0.
I {ените са твърди! включват всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчка,га }I ttе са
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обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми на плаtJltlllе It

гаранции, освен изрично упоменатите в доку {ентацията за участие.
З. Плащането на конкретната заJIвка се извършва срок до 45 /четиридесет и пет/ д}Iи от даl,ill-п
на фактическото изпълпение на доставката, представяне на двустранно подписаII пl)IIсNlо-

предавателен протокол и фактура-оригинал издадена съгласно чл.113 от З!,ЩС. Срокът за tIJIalllil|]c
тече от датата на последното събитие или на последно представения документ,

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срокът на извършване на доставките по договора е 12 (дванадесет) пtесеца, сtlитtlllо ()г

датата на сключването му. Страните са обвързани от действието на договора до изтиtlаt]е lla
гаранционните срокове на доставените реагенти.
2, Срокът за фактическо изпълнение на всяка конкретна доставка след заявка е l0 (десе-г)

календарIlи дни от датата на подаване на заявка. При бързи доставки и при аварийни нужди cpol(l,1
на доотавка се }"точнява при всяка отделна заJIвка, но не п,Iоже да бъде повече от ( ,.....,.,.l
календарни дни.
3. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат lll]ll
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от лlзвънl]е]lеIl
характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълненlrя)" въз-
никнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че нrIкоя о1,

страните по договора е засегната от непреодолима сила, за да се ползва от удължаваIIето llil
сроковете, тя е длъжна в двудневен срок от възникване на събитието писмено да ув9до,r}I д[-)),гir] lt

страна за това.
4. Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.
5. Възлоltсителят не е длъжен да заяви цялото количество химични реагенти, опllсаtlll гt

Техническа спецификация /Приложение J,,l! 1/ към настоящия договор и в Предло;ltеtIltс ,llt

изпълнение на обществената поръчка /ПрилоlIсение Ns 2/, за което не носII отговорност lt lle ]\l\

се наtIислява неустойка.

IY. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

1. Изпълнителят уведомява Възлоlкителя по телефон илlт факс, че има готовност за експедIIIlItrl
на химикaIлите, минимуNl 1 (един) кzrлендарен ден преди доставката ипt. Възлоrrtителят оl]гtlllлIзIll]lt
извършвапето на входящ контрол на доставката.
2, При доотавка Изпълнителят представя на Възлоlкителя:
- фактура-оригинал, съдържаща номер на договора, опис на стоката с количества, ел}iнIiчll11

цени и обща стойност;
-товарителница;
- партиден сертификат (анализно свидетелство):
-приемо - предавателен протокол, както и всички други документи, описани в докумеrlтaiцllrl,Ill,

,Щоставка без изискуемите док},Nlенти няма да бъде приемана от Възложителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на съответната дата, Ila територlля,га Ila

Възложителя в присъствието на представители Еа двете страни по договора, l(aTo се llpol]e|]яl]il
количеството и качество на доставените реагенти (чрез визуа,rен и лабораторен I(онтрi),л )_

наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите Ita cгl)alIlllc
подписват приеп{о-лредавателен протокол, удостоверяващ, че съответното количество реilгеtl,j,I, с

доставено в склад на Възложителя.
4, При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството Illl

химикаJIите, Изпълнителят коригира количествата, каго при установен недостиг доста]]я
допълнително количество в срок до 2 (два) работни дни, а при установен излишък, ако c,bllltlяl
надхвърля 10% (лесет на сто) от заJIвеното количество за конкретната доставка, връща обратllо
IIзлишните реагенти в деня на доставката. Ако при последната доставка бъдат KoHcTaTttllartll
излишъци, независимо от колиtIествата им, същите са за сметка на Изпълнителя и няма да бъдаr
заплащани от Възложителя. В приемо-предавателния протокол се отразяват разтоварените в сIiлалll
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I{a Възложителя количества. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригIлрillIс
на количествата, включително транспортните разходи са за негова сметка.
5. При констатирани по време на визуалния и лабораtорен входящ контрол несъответствlt я ]]

качеството, Възлолtителят връща на Изпълнителя доставените некачествени реагенти, KitTo lt

приемо-предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възлояtителя колиtIества! KaliTо
и количеството и причините за връщане на некачествените'реагенти. Изпълнителят е длъ)кен в c|]oI(

ло 2 (два) работнlл дни да,достави на Възлоlrtителя реагенти, заменящи върнатите NIy и отгоl]аl]яIltll
качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите реагеII,I,lt
отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Химикалите се приемат с

подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноски на Изпълнитеltяt
по повод замяната на некачествеЕи реагенти, включително транспортните разходи, са за IIеговlr

сметка.
6. В процеса на влагане на доставените реагенти, Възлоrкителят извършва текущ KoHT}]oJl зll
качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се установят несъответствия в Ka(IecTBeIlo

отношение с изискваните показатели, Възложителят уведомява Изпълнителя за констатацIILIте cLI tl

кани негов представител, който трябва да се яви в срок до 5 (лет) ка,тендарни дни, зii да бr,дс
съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по реагентите. Ако в горttlttt
срок не се яви представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъците, Възлоrtсителяl,сам
съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъци и rtойто е задъл)кителеIl

- за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпълнителя откаже да подпlllllс
констативния протокол, Възлоrкителят отбелязва това обстоятелство в присъствието на .tlвill\lil
свидетели, които могат да бъдат и от персонала му, след което лротоколът е задълrltйтелеll Jil

изпълнение от Изпълнителя. С полагането на подпис върху настоящия договор, Изпълнttтелят се
съгласява, че съставения протокол за рекламации (в това число и едностранно съставенIiя, KaI(TO Il

сьсlавеният при оl каз от подписване). притежава доказателствена сила за пред съд и че в слу,l;.tii tllt

реализиране на отговорността му за рекламации по съдебен ред. същият няNtа право да оспоl)lrl
констатациите. отразени Ы протокола.
Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет) календарни дни от датата на констативния протокол дп

достави на Възлоя<ителя реагенти, заменящи некачествените и отговарящи качествено ll
количествено на изискванията на Възлохtителя. При получаване на новите реагенти се извърllл,iit
входящ контрол. Химика:Iите се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол,
Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени реагеl1,1,Il.
включително транспортните разходи, са за негова сметка.
7, Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора в

количествено или качествено отношение, с изключение на случаите на установени I]злишъцIl.
Изпълнителят дължи неустойката по чл. З от Раздел IX на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия по отношение на качеството, за дата на доставIiа се
приема датата на приемо-предавателните протоколи по т.4, 5 и т.6, подписан от двете страIIII. c]lc,]l

доставка на химически реагенти, отговарящи на изискванията на Възлоя<ителя.
9, В срок до 5 дrrи, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 иллt tl1llt

констатирани недостатъци съответно - протокола по т. 8, от настоящия раздел на доl,овоl)il.
Изпълнителят представя на Възложителя фактура - оригинал, съдържаща описание на доставеlll1тс
при конкретната заявка реагенти, номер на договора, единични цени, количества и обtца сr,ойtlос-t,
Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

- Ч.ОПАКОВКАИТРАНСПОРТ
1. Опаковката, когато се ползва такава при доставката, е устойчива на химически въздействtlяt.
подходяща да предпази доставяните химикали от влошаване на качеството, рaвливане, разсIiпваl{е
или пропуск по време на транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. ОпаковItат,а
съответства на изискванията за температура и влzDкност.
2, Изпълнителят поема за своя сметка всякакви повреди по време на транспорта, дъл)кащl1 се

на неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди или Lце,I tl.

настъпили при разтоварването на реагентите или на територията на Възлоlкителя, дължащtl се на

лоша или яекачествена опаковка. Изпълнителят е дпъжен да възстанови щетите за своя сN{етка,
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3. При доставка на течни реагенти с автоцистерни, същите следва да са снабдени с по ,ltl1,l Il

гъвкави тръбопроводи за саморазтоварване. Транспортът и разтоварването се извършват lll)Il
спазване изискванията за превоз на силно корозионни теqности и в съответствие с правLIлата за

транспортиране на опасни товари. Автомобилите и водачите са с снабдени със съответtIIlте

разрешителни документи по ADR за извършване на превоз на опасЕи товари.

VI. ГАРАННИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълне}Iие в едлlа

от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на . . . ... . .. . . . .. .. лв. /. . . . , , . . . , , . . . , лева/
представляващи 4 О/о от стоЙностга на договора, закръглена до лев.
2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано о{ 60 (шестдесет) дни след изти!Iане cpoкil
на договора, прLt липса на забелеrrtки от Възлоlкителя и Ьтправено писмено искане от cTpalla rla

Изпълнителя до отговорника по договора.
Дко гаранцията е банкова, същата е със срок на валидност - 15 месеца от lttt,I,a lt] IIа

сключване на договора.
Дко гаранцията е застраховка, се представя оригинална полица със срок на ваJIl1лIlос,l

1 5 месеца от датата на сключване на договора,

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
1. Изпълнителят гарантира, че качеството на доставените от него реагенти отговаря Ili]

изискванията на стандартите в страната и отраслови нормали в дадената област, Ital(l,o II Ila

изискванията на Възложителя, отразени в документацията към обществената поръчка.
2, Излъllнителят гарантира, че доставените от него химикали са мlлнали всички eTaIIlI llll
лабораторен коIIтрол на качеството при производството иN{ и същото не е заIlижено при TpaнclropIar
и доставката им. Качеството на доставените реагенти се удостоверява с изискуемите документII.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ:
1, има право:
- да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлоrrсителя в изпъл]lеIlIIс
на това I\{y правомощие са задълх(ителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не излизiiт llзв,Lll

рамките на договора.
- да не приеме реагентите, в случай, че има забележки за неточно изпълнение в количествеIlIlо lllllt
качественно отношение.
2. е длъя(ен:
- да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел lI от tlас,гояtl(IL l

договор;
- да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако хиN{икалите отговаря-t lIa

техническата спецификация, на условията за доставка и са представен1.I всичкII придр)DкIiтеJIIIII

документи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
3. илtа право:
- на съдействие от страна на Възложителя при извършване на доставките;
- да получи уговореното възнагрarкдение за извършените дdставки;
4. е длъхtен:
- да уведоми Възлоrrtителя 1 ден преди готовност за доставка.
- да представи необходимите док),менти при доставка
- да изпълни поръчката качествено в съответствие с пiлилоrкеното в офертата му TexHlIlIecI(o

предложение, неразделна част от договора;
- да достави реагентите в срока, упоменат в Раздел III от договора.
- при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията на чл,l13 от ЗflflС ll

чл.4 от Закона за счетоводството,
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_ да подмени некачествения реагент с качествен при отклонение в качеството, констатирано llpll
приемането на реагента, при влагането му в производството или по време на гаранционния срок. В
тези случаи, както и в случаите на забава, той се задължава да заплати и уговорените в настоrlщllя
договор неустойки.ч за допускане до територията на ,,Брикел" ЕА.Щ и да изпълнява Te,}Il

изисквания.
- в еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по договорil II

с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възлоrкителя от отдели ,.Безопаснtrс г ll
здраве при работа" и ,,Екология", както и РСПБЗН, необходиплостта от представяне на документrl ,]it

допускане до територията на дружеството. КомпетентНите лица съгласуват подгот}]енI,1те tl,l

Изпълнителя документи.
- да спазва всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на оI(олlli],l il

среда, социалЕото и трудовото право, приложими колективни споразумеf{IIя ltllllttt

разпоредби на мея(дународното екологично, социално и трудово право отразеlIII li

приложение Ns 10 от ЗОП.

1. Възлоlкителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху неиздъл)iеl la,l,a

сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0% от стойността на забавена,tlt
сума.
2. При забава на дос,гавка, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% на ден вър\\r
стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 10О% от стойността на договора.
З. При неточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дълlItи неустойка'в разN,lеl)
на 20% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дъл)l(и не),сlойliil lr

размер на 30% от общата прогнозна стойност на договора. Счита се че е налице п,])лIIо

неизпълнение! arto Изпълнителят изпадне в забава по отношение на доставките за повече от l()

календарни дни, ако откаже да изпълни доставка на реагент ]-Iри договорените с настоящllя догово|)
ЦеНИ ИЛИ ДРУГИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ, КаКТО И аКО ДОСТаВеНИЯ РеаГеНТ С ТаКИВа НOДОСТ&ТТ,IIII. tle lle
MolIte да бъде използван за обичайното или договорното си предtIазначение.
5. При пълно неизпълнение или каквото и да било неточно изпълнение, Възлотtите.пят ttltlt

право да усвои гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.
6. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото I1 ;Lit

търси обезщетеЕия за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера яа HeycTofiKaTlt.

l. Настоящият договор се прекратява:
1.1. С изтичане на срока по т, З.1.;
1,2, По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
1,3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с lO-дHeBrrtl
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
1.4. С окончателното му изпълнение;
1 .5. По реда на чл. 1 18 ЗОП;
2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛllИТЕЛЯТ:
2,1, Забави излълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 рабо,гнll днtt;
2,2, Не отстрани в разумен срок, олределен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци:
2.З. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневлlо предизвестllе. t]c;

дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна oбtrctlcrBl;it,

Прекратяването става след уреждане uа финансовите взаимоотношения меп(ду cTl]aHlITe зit

извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейItостtt tttl

изпълнение на договора. 
l
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1 . На основание чл.1I7, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъз]!{о)IilIост зlt

решавапе на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от коNIпетеIIтII 11,I

съд по местоседалището на Възлоrкителя,

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по едlIн за t]crll{ll

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон. Закоltа ,jll

задълх(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.
2. По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият догоllоlr
(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща къN{ oTгoBoplllllill
на договора. указан по-долу.
З. Изменението на настоящия договор за обществена поръчка се допуска по изключенl]е. IIpll

условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
4. Всички спорове по този договор ще се уреr(дат чрез tтреговори между страните- а ll])ll

непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Република Българtrя.

5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на деГlствltпlrrl tr

законодателство.

Приложения:
Приложение Ns 1: Техническа спецификация от док}ментацията.
Прилоrкение Jtl! 2: ,,Предложение за изпълнение Еа поръчката" копие от офертата.
Приложение Ne 3: ,,I {eHoBo предложение" копие от офертата.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
// Янилин Павлов /
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10.укАзАния зА подготовкА нА оФЕртА зА възлАгАнЕ нА оБщЕстl]вllА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВЕ}КДАttl
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

НастоящIlте указанIlя са валидни п се прилагат за подготовката на офертrr прII възлагillrе llil
общественrr поръчкII - открита процедура и публично състезание

l. Общlr условия относно възлагането на поръчката
1.1. Възлолtителят предоставя неограничеII, пълен, безплатен и пряк достъп чрез елеIOроIIIIII

средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в ,,Официален вестник" на Европейския съюз прl.t oтKpIl,l,a

процедура;
- публикуване на обявленлrето в Регистъра на обществените поръчки при публично състезаtIие.

I{ялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната препrlскlt Ila

конкретната поръчка.
1.2. Възлоlкителят публикува документацията с обособени, видимо разграпичип,ltl t|irii,rroBc'

,,Техническа спецификация" и ,,Методика за оценка". Когато критерият за възлагане e..tlaй-ltttcttlt

цена'', но същата се формира по специална формула с отделени цеrIообразуващи елементll, с1,IIк) cL,

обособява файл -.Ме rолика за оценка',.
1.3. Всяка процедура получава уникапен референтен номер, под който пtоlttе да бъде IIaNIcl]elI.t li
профила на купувача, Раздел ,,Процедури".
1.4. Всеки участнIлк може да отправи писмено искане за разясЕение във връзка с обявенl.тте усJlо1]]lя.
в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посоL]еIIIIrI li

обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато искането е направено п() е-

nlail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват пl.IcNIeIlII

разяснеItия по условията на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделIlо llit
конкретния участник, отправил искането за разяснение,
1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:
- при открита процедура - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.3 З, ал, 1 от ЗОП.
- при публично състезания - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл. 1 80, ал. l от ЗОП,
1.7. .Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, проN{еIJII tl"lll
допълни офертата си.

2. Подаване на оферти
2,1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр. Гълъбово 6280, обл, Стара Загоllir.
Извън града, Административна сграда на ,,Брикел" ЕАД, отдел ,,Търговски", при спазвl1IIе lllt
пропускателния режим на възложителя.
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. l[e се

приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се Bpllil{it llil

участника.
2.3. Когато към момеЕта на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мясlо,lо.
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се вкJIючват в спIlсък, кой,гtl сс
подписва от представител на възло)Itителя (заветtдащ регистратура) и от присъстващите лI.tt(ir,

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на oc]lep,r,tl о г

лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на председателя
на коп{исията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лIIt(с

и от председателя на комисията.
2.4. ,Щокументите, свързани с у{астието в процедурата (офертата), се представят от участника llлll
от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуl,а с

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.
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Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска слуяtба, разхоl(лllе са за
cNleTKa на участЕика. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указirlIIlя
срок и час е за сметка на участника.
ВъзлоrrслIтелят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на )/казаIlttя
адрес и час.
2.5. .Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложлli\,lо,

- адрес за кореспонденция, телефон и по възмоя(ност - факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позицltll- за

които се подават документите.
2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повеLIе ог
една позиция, се Ilодава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.
2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно о,г докуN,tентIlте l]

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя! наимеIIоваIIIIс lI

референтен номер на процедурата! а когато е приложимо и за коя обособена позиция се отнпся1 ,

2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ нОмер на офертата, като в регIlстъ|)1l llli
възлоя(ителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящI{я tloNtcl) сс
отбелязва ,,мостра",

З. Изlrсквания към участницttте прп подготовка на оферта
3.1. При подготовка на офертата участниц}Iте са длъ)кни да спазват изискванията на възло)I(!Il еJlя.

да се придържат точно към обявените от Възложителя условия, образци и указанLIя, публdк1.9дg11 1;

профила на купувача.
3.2. BceKll участнItк има право да представи само една оферта,
З.3. Офертата се изготвя на български език. Представя се на хартиен носител, с изключенI.1е llir

ЕЕДОП, който се представя съгласно указанията за попълване и представяне на ЕЕ!ОП . Ако.,
поискано от възложителя, ценовата оферта моя(е да бъде представена и на електронен носи-tел,
3.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако \{o)Iie

самостоятелЕо да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателств(},|-()

на държitвата, в която е установен.
3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в odlepTaTa clr

копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1.3 от настоящите указания.
3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на Tpel,li лIlI(il.

независ}Iмо от правната връзка между тях! по отАошение на критерlIитеj свързаlIlI с

итtономическото и финансово състояние, техническите способности и про{lесtlоIlаlt ltit

коNIпетентност, при спазване на изисквавията на чл.65 от ЗОП.
З.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докat)l(е. .Ic

ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетIlте ol
третите лица задължения.
З.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването IIa IioII,l-()

уtlастllикът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основа[Iията за oTcTpaHrlBaIIe

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 поетllте оl
подизпълнителите задължения
3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вила rt

дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраIIяваI]е ol
процедурата.
3.1l. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелrrо oc}epTir tlлtl

да участва в друго обединение! подало оферта в същата поръчка.

3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участнrl](. IIе

може да представя самостоятелна оферта.
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3.13. СвързалIи лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчI(а. Съгласно ý

2, т.45 от !Р на ЗОП (свързани лица) са тези по смисъла на ý 1, т,13 и 14 от допълIIителIIIIте

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
З.l4. Количеството, вида, качеството и функционалl-tите характеристики на предло)l(ени ге лейltос ltt

(СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напъ,тIно на изискванията на ТехIIическtl,гс
спсцификации и условията за изпълнение на поръчката.
З.15. Вариантност на оферп,тте се разрешава само ако тоЕа е изриаIно позволено в обявлеttлIетtl tt

док) ментаци ята.

. З.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществеrIата поръчкtt. Alitr tl

обявлението изричЕо е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една. няколк() i]лll
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълttия обеlt tltl

предложените от него обособени позиции, Предлоlкения зd част от обществената поръчI(iI l]lll] tli]c,I

от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава o(lc1l,t,it

се отстранява.

4. Изrrсквания към съдържанllето на документIrте в опаковката
IIри открита процедура и публи.Iно състезание опаковката включва:
4.1. !окументи за доказване на лично състояние и съответствие с критериlIте зil подtlоl).
включIлтелно документитё по чл,39, ал.2 от ППЗОП, както следва:.- 
4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в съответств]lс с

изискванията на закона и условията на възложителя.
+ Когато участ}Iикът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕДОП се представя за'всеки (ll

уtIастниците в обединението,
+* Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕ!ОП представя и всеки подизпълнител;
*** Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕЛОП.
4.1.2. Щокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност! когато е приложll]\lо,
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55 от ЗОП, rrьrа право jlil
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата Itадеждност. I]ъlIl]сlill
I.IаJIичието на съответното основание за отстраняване, !оказването е по реда на чл.56 от ЗОП.
4.1.З. !окументите по.tл.З7, ап,4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е прилоrкlлпло. l(огаr,tl

)цастник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си I(опl]с ltil

документ, от който е видно правното осtIование за създаване на обединението, както ll слсдIIа,]а

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

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позIlцtlя се
комплектуват отделни документи по т.4. 1 . и се поставят в опаковката.
*+ В случай, че в обявлението на основание чл.47, ал,10 от ППЗОП възложителят доп}/сIiа
възможността за участие в поръчката да бъде представен елин ЕЕ!ОП, независиN,Iо от бро;t tla
позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕДОП.

,1.2. Техническо предложение:
4.2.1.ПредлолtеЕие за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите специ(lrll(аttli I I ll
изискванията IIа възложителя - по приложен образец.
4.2.2, ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законнIirll
представител на участника оригина,,l или заверено от участника копие.
4.2.3. !екларация по чл,39, ал.3, T.l буква,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че пpll lIзгогl]яllс
на офертата са спазени задълх(енията, свързани с данъци и осигуровки! опазване на околнатzl cpc.lla,

закрила на заетостта и условията на труд - прLl поръчкLl зо yc,\y?1,1 u сmрочmе,цсп,lво, l1o l1])I1,1().r(,l!ll

образеt1
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4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е из}Iсквано о,г

възложителя в обявлението,
4.2.5..Щруга информация и/или документи, изисквани от възложитеJтI в документацията и oпI]caIIIt

като приложения в образеца на техническото предложение,
*Когато процедурата е разделена на обособени позиЦии, за всяка обособена позицlIл сс
коlltплектува отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

4.3. Запечатан непрозрачен плt|к с надпис ,,Предлаганrr цеrrови парапtетрп":
4.3.1. Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово предJIо)I(еI l ll с.

съдържащо предJIожението на участника относно цената за придобиване, и предложеIII]ятil II()

llруги показатели с парично изражение - по приложен образеч.
,l.З.1.1.I {ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без !flC.
4.З,1.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични ценtr п обttlа

стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника или между цената tIзпIIсаlIа

с дуNlI-r и цената представена с uифри, коNIисията отстранява офертата на yaIacTlItIKa. Kallo

неотговаряща на предварително обявените условия на поръчката.
,1.3.1.З. При липса ва предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръ(Iкtlтll

или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и у{астниItът се отстраня)]а,

ПредлагалIето на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при наличие на обща цена, IIе (с
счита за непълна оферта.
4.3.2. !руга информация и/или документи, изисквани от вlзлоlкителя в документацията }l oпllcalIlI
като приложения в образеца на ценово предложение.
4.З.З. IJeHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с ltaljlllllc

,,Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по T.4.3.1 -4.3.2.

Върху плика се посочва:
- IIаименование на участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се прелс lall]lt l

отделtlи пликове ,.Предлагани ценови параметри", които се поставят в опаковката.

4.4.Опис на представените документи.
Описват се всиqки документи представени от участника в опаковката с документи, BItлIorIIlTeJlltO

представените мостри, ако има такива.
*Когато поръчката е разделена на обособени позиции,
отделен опис.

,1.5. .Цокументите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват

разместване, скрепени неподвижно.

всяка обособена позиция се предстi,tl]rl

начин, който не позволява тяхното

зd

пб

5,Провеждане на обществеrrата поръчка.
5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да прlIсъстват

участниците в процедурата или техни уIIълно\{ощени представители, както и представ1.1,I eJllr llil
средствата за масова информация.
5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощното.
5.3. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснениrl за даllIlII.
заявени от участниците, иlили да проверява заявените данни, вкJIючително чрез изискваltе lta

ипформация от други органи и лица.
5.З,1, Когато участник се позовава на капацитета на третиiлица, тоЙ трябва да може да дока)tiе. LI!-

ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задъл)I(енItя.

5.З.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. 3 и чл. 5. T.j oi,

Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в IориСдИI(Ц1lll С

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техтlите действителни собствеrllrцrl.
5.3.3. Комисията може да,изиска от участника да представlr сtтисък по чл.40, arr.l, т.3 от ППЗОП -
списък на др)ти лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността ttiL
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предприятието по начин, еквивалентен на този, валидеl] за лредставляващите го JtиI]д, ltлg1163a-r" ,,a

управителните или надзорните органи - свобооел.t пlекслп
5.4. Комисията прилага Llл.'72 о,| ЗОП, когато установи, че предложението на някой от yrlac,]lllltцl lc.
е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната cTorlHocT на останалите участнIлцtI. LIлен 72 сс
прилага сап,lо по отношение на предложения за цена или разN{ер на разходите, изNlерип,lи в пal)Ii. ,I.c.

тези, които се съдържат в плик кПредлагани ценови параме грIл).

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност oTllocllо
обстоятелствата ло чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходп llt,lc,l trt

уrIастника може да бъде изискана уточняваща информация, Обосновката може да не бъде прllетil ll

участtIикът да бъде отстранен caN{o когато представените доказателства не са достатъrIнI-1. за ]la
обосноват предложеI]ата цеЕа или разходи.
5.5. Възлоrкителят може да изисква от участниците tlo всяко време да представят всиrп(1l [lли tlacl
от докуNlентите, чрез които се доказва информацията. посочена в ЕЕ!ОП, когато ,гоl]il с
необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.
5.6. След влизането в сила на решението за избор на изпълIIител страните уговарят датата LI Halllllllt
на сключване на договора.
5.6.1. Възлоlкителят скJ]ючва с определения изпълнител писN{ен договор за обществена порыlliа.
при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извършп действl1,Iтil llil

-- чл.1 1 2, ал, 1 от ЗоП,
5.6.2. Възлолtителят не склюtIва договор пpI:I условията на чл.112, ал.2 от ЗОП.
5.6.3. Възлояtителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в с1,Iла н4 решенIlе,г() ji]

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълIlеIIlIс llil
това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересовilllItlс
участници за решението за определяне на изпълн}lтел.
5.б.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възло)l(ll I е.iIя l

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се пl)I]еNIll

и неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което възложIlтеля l е

у ведо \IeH своевременно.
5.7. В случай, rle участникът! определен за изпълнител, е неперсонифицлtрано обедI,1ненllе llll
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изисква}Iе }il

създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по чл.70 or,

Правилника за прилагане на ЗОП.

6, .Щокументи прн сключване на договора:
6.1. .Щокументи съгласЕо изискването на чл, 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен оргаlI. ,Ja

удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл.55 от ЗОП;
Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на скJIIочване на договора] BcllrllilI
останали документи следва да бъдат издадени до 60 ка,тендарни дни преди датата на подпllсваllе Illl

договора. !окументите се лредставят в оригинал или HoTapllmIHo заверени копия.
б.2. ,Щокументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбtlр llll
възлоя(ителя.
6.З. Когато участникът използва подизпълЕител иlили се позовава на капацитета на ,гре1,II JlItlli].

документите по т.6.1 и т.6,2 се представят и за тях.
6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от следните (lорпrи. lto
избор на участника:
6.4.1. паричrrа сума;
6.4.2. банкова гаранция;
6.4.3. застраховка, която обезпе.rава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнllте.jlя,
6.5. Когато гаранцията за изпълI]ение е парична сума, тя се внася по сметка на възло)ките_пrl_

посочена в обявлениеr о.
6,6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, HeoTMeIlIINta

и изискуема при първо писмено поискване, в което Възлоrrtителят заJIви, че изпълнителят tle е

}IзпълIлил задълх(ение по договора за възлагане на обществената поръчка. Образечъ,r, е

препоръчителен.
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6.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза llll
възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължll\lатil
гаранция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за l,lзпълLl IlTc.]I.

представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуваIIе (]l

ВъзлоrIсителя.
6.7.1. Минимално съдърл(ание на застрахователната пdлица, предоставена като гараIIцIIл за
изпълнение на договор:
6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят ос!lгуI]яl]а
застрахователно покритие на вземанията по !оговор NэМТ с предмет ....,,,.
застраховани лри условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените tlo-1tojl),
pLIcKoBe: пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията }Ia cКJllotlellIIrI

договор;
б.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задъл)Itеllllя
съгласно условията на сключения договор;
б.7.1.3. Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.
б.8. ,Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за N,lерките срещу изпирането на пари.

__ 6.9. !екларация за липса на свързаност с друг уtIастник по .rл.101, а,т.11 от ЗОП във връз]iд с ч\ 2.

т.45 от !Р на ЗОП.
6.10. !екларация за актуалност,
6.11. !екларация по чл. З и чл. 5, т.З ЗИФО!РЮПДРКЛТДС.
6,12..Щекларачия по чл. 54, ал. 1, т, 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки
fJекларачиите по T.6.8-6.12 се попълват по представените образци към настоящите указанtJrl.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за общественl.тте поl]ъttl(ll ]t

Правилника за прилагането му.
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Образец
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

, за IlзпълненIlс па договор за обществена поръчка
ПОJIЗВАТЕЛ:
,,Брлlксл" ЕА.Щ
6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
Извън града
(0418) 6 21 28;

факс: (0418) 6 25 28
Изпълнителен !иректор: Янилин Павлов

НАРЕ!ИТЕЛ:

Теле(lони
Факсове:

Представлявана от :

Изпъл н и гелен !ирекгор : . . . . , . . . . . . , . . . . . , . . , . . , . .

Вид процедура:
Pe(lepeHTeH ЛЪ .............,... (номера на конкретната поръчка)
(Възлоlкител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)
Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕЩИТЕЛЯ за
скл[очване на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана tlо-|,оре.
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от
!окументацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕ,ЩИТЕЛЯ от предло)I(ен tte,l o
му,
С настоящата 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

задъDкаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранцIIя ,]а

изпълнениенадоговора,коятоевразмерна..,.,,.,,,,,,,,, (Словолl: , , , ,) цевсt, при спазвilllс

условията на,Щоговора, на база представена от ПОЛЗВАТЕJUI писмена декларация-оригl.tнал зil
налиrIие на неизпълнение на задълженията по договора от страна па НАРЕДИТЕЛЯ, ко!lто по

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕ!ИТЕЛЯ.
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Сумата ло тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договоl]а
негова банкова сметка,
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на fiоговора има срок на валидност do б0 (tuеспdесеtп)
Kctltettdaptttt dHlt слеd dсrпlаmч tru KpaitHttя срок за прl!кjltочваlrc lш всltчкu 0ozoBo1,1lttt зсtdl,,t.лtсеl tttя

между страните, съгласно текста на договора.
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствеFIо въз основа IIа

писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придруlкено от оригинала на настоящIlя
документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договоl]lt
по конкретната процедура има клауза за аIастично освобохtдаване на гаранцията за изпълIIеIll1е-
rIастично се освобоясдава сума, съответна на излълнената част от предмета на обществената
поръчка.
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието lIa догоll()l]il
между Наредителя и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразуN,Iение, с I(oIl l ()

се удъл]кава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

f]ействието на настоящата гаранция Mollte да бъде продължавано по искаЕе на НАРЕ!ИТЕЛЯ. aKcl с
нагjравено в paMKl1,1e на срока на валидността й,

Задълrrtавамtе се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако

. предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ ia това. Това е необходиN,Iо във
връзка с информираността ни за хода на изпълнение на сключения договор и всички възмо)ItIIи

обстоятелства, касаещи възможност-га за предсрочно неправомерно освобоltсдаване на настоящатl1
гаранция.
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобоrкдава след писмено искане (]]

оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата
банкова гаранция, който НАРЕ,ЩИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕJUI при сключване на

договора,
За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове! деl"Iствацп в

Република България и приложими към съответната ситуация.
дата: ...,.......
град: ,..,..,..,,

БАНКА:
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11. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Във връзtса с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх,J\л МУ-4 or
02.0З.2018г.) и съгласно чл. 67, ал.4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с ý 29.,г.
5, б. ,.а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. ЕдинrrrIлr
европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен ви/l,

Поради липса на изградена платформа за подаване и получаване на ЕЕ!ОП в електронен BI1.II

възлоя(ителят дава следното разяснение на заинтересованите участници:

!!l Възмолtен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово lloдllltcitll lI

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процелурir l ir.

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на негоl}оl,о

съдържание. Подписва се с квалифициран електронен подпис.

При подготовка на конкретната процедура възложителят създава образец на ЕЕflОП чрез
NIаркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания! свързаIIIi с

личностно състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор.

Генерираните файлове (еsрd-геsропsе) се предоставят на заинтересова!Iите участнлILtлl ll()

електронен п ьт с ос tанмата докуvен гация за обществеlлаr а поръчка.

Пy(l:tttKyBam се в профttлсt Ltcl купувсlча в е.|lекlпроннсlпlсl препLlсIiа Ila KollKpeпtlIпllcl пор1,|lк0, рчзОе l

,, ()бразt1tt на doKy,ltel ttпtt",

Връзка къNI системата за еЕЕЩОП - https://ec.europa.eu/tools/espd?lang=en

Стопанският субект зареяtда в системата получения XML файл, попълва необходимп.тте даIlIIlI Ii lo
изтегля (еsрd-геsропsе), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен п()дпIlс ol
съответните лица

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представят в ЕЕ!ОП, c,bг,Jlilcll()

изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат Ilредвид и следните общи указания:

1. В Част II: Информация за икономическия оператор, участниците попълват част ,/\,

Кореспонденцията между възложителя и участника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поrцil_

интернет адрес/факс от участника в ЕЕ,ЩОП. При разминаване на информацията върху llлllкil tI

данните в ЕЕ,ЩОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕЩОП.

2, В Част I1 раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участIIIlцrIтс
впtIсват в поле ,,Представителство, ако има такива" лицата по чл.40, ал.1 T,l, т.2 lI т.З от
ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управителнIl II

надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко l],b])\\

дейността на предприятието по начин, еквиваJIентен на този, вfulиден за представляващите го лlItlll.
членовете на управителните или надзорните органи).

З. В Част II раздел В: ,.Информачия относно използването на капацитета на други субеItгtt".

участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субектll - капацI]lс,l,il

на трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на.Iл.66 от ЗОП,

ts случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възло)I(и на подизпълlI lI l,ejl

изпълнението EIa част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В, се поп,l,jll]ll

lIроцентно изра)I(ение на възложения обепt.
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4. Специфични национални основания за изклюtIване:

4.1. Осъlкдания за престъпления по чл,194-208 , чl1.21За-2l7 ,.тл.219-252 и чл.254а-260 tII(.

4.2. Наличие на свързаност по смисъла tra пар.2, т.45 от ЩР на ЗОП между участllllцl1lс lJ

процедурата.

4,З. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регLIстрlll]аIIII п

юрисдикции с преференциа,тен данъчен ре)Itим и на свързаните с тях лица, вклюаIителIIо lI tll]c,j
грarкданско дружество/консорциум в което участва дружество, регистрирано в юрlлсликIlllя с
rrреференциален данъчен режиN{, ocBe}I при наJIичие Еа изключенията по смисъла на чл,3 и чл, 5. г,j
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно нfu,lичието или липсата на специt|lltчнlt
вационаJIни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕДОП

В случай, че се прилага някое специфично национfu,Iно основание за изклIочване уrIаст}IиI(l,г
декларира в Част IIl, буква Г от ЕЕ!ОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитираIIе llo
своя инициатива,

Ако отговорът е (да> в този ред следва да опишат предприетите мерки.

5, Когато е налице необходимост от защита на личните данни иJlи llри разJlичие в oбcTortreltc,l tзitlll.

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, а.ч. 1,т.1,2,] It ч.п. 5-{,

ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата на участIILIка.

6.В Част III, буква В от ЕЕ!ОП участникът декларира дали е участва,,I в пазарни KoнcyJl,tttl ul ll lli]
възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай, че в определеIlllя
срок ло процедурата е получена само една оферта или заJIвление за участие! които са предоставеrlll
от лице участваrlо в пазарните консултации или в подготовката на документацията за уrlас,гllе_

участникът се отстранява от процедурата ако не може да докая(е, че участието му в процедуl]ата Ilc

водI1 до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лt|цата по чл.40, ал.l, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включителIIо с

посочване на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал. 1 от ППЗОП е поло}кен подпrlсъ,l,,

8. Когато в управителен орган на търговско друя(ество - участник в обществена 11оръчка е

включено юридическо лице, ЕЕДОП се подписва и от представляващия същото.

9. В случай, че едноличният собственик на капитала не управлява и не представлява дружествот0_
той подписва ЕЕ!ОП като лице по чл. 40, ал,1, т. З от ППЗОП,
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