
договор

лъ 142002_з/2017

.Щнес, 0З.07.2017 г., в гр. Гълъбово, меяtду:

"БРИКЕЛ"ЕАЩ гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 123526494,
Електронна поща: пtагkеt@Ьгiliеl-Ьg,соlп, Интернет адрес: http://www.brikel-bg.com, регистрирано в

търговския регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК 12З526494; Разплащателна сметка:
IBAN: BG14UNCR7000152l779468, В]С КОД: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А.Щ гр.Стара
Загора, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано за

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

,,ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
бул. ,,Ген. ,Щрагомиров" Nч 8А; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по
вписвания с ЕИК; 12365З673; Електронна поща: t jlfur9ц9уа@аЬу-Ьg., Разплащателна сметка:
IBAN: BG64UNICR76З01076630606; BIC: LINICRBGSF, в банка Уникредит Булбанк - Казанлък,
представлявано от Таня ,Щимитрова Вранчева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание утвърден Протокол от 23,05.2017 г. от разглеждане и оценка на оферти и

класиране на участници ло реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. З от ЗОП в
проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: ,rГодишна проверка, TexнI|rlecl(o
обслужаване и поддръжка на пожарни кранове на обектите собственост на ,,Брrrкел"
ЕА.Щ." по Обособена позиция J\! 3 на обществена поръчка с предме1,: ,,ПоддръжIса u
техническо обслужване ма противопожарнпте сьоръжения на територията на ,,Брпкел"
ЕАД по три обособени позиции" - реф.JtЪ 142002/20|'7 - ОПнс, се сключи настоящият
!оговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. l. ll/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши

,,,Годишна проверка, техническо обслужаване и поддръжка на пожарни кранове на
обектите собственост rra ,,Брикел" ЕА.Щ.", наричано за краткост в .Щоговора ,,услугата",
подробно описана по дейности, съдържание, резултати и цена в договора и неговите
приложения, която ИЗПЪЛНИТЕ,IUIТ извършва, а Възложителят приема и заплаща.

/2/. Количествата посочени в техническата спецификация, приложение ЛЪ 1 към
договора, са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да възложи за сервизно
обслужване цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.

П. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. lll. !оговорът влиза в сила от датата на подписването му.
/2/. Срок за изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на

договора или до достигане на максимаJlната стойност на договора, в зависимост от това, кое от
събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или горепосочения срок
договорът се прекратява.

lЗl. Начин на изпълнение :

. Първоначална профилактика - включва преглед, тестване и възстановяване на
експлоатационната годност;



о Годишен преглед проверка на фактическото състояние на всички
компоненти на пожарните кранове и оценка на възможността да изпъJIнят

функциите си при необходимост,
/4/. Мястото на изпълнение: При условията на доставка DDP Инкотермс 2010, по

местонахождение на обектите, предмет на поръчката.
/5/. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат

на обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранеfl протокол за
спиране на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които
се спира излълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя
двустранен протокол, с който се продължава изпълнението на договора, като срокът за
изпълнение на договора, по ал. 2, се удължава с периода на спирането.

ЦI. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. З. /1/. Общата стойност на договора е в размер на 270 лв. /двеста и седемдесет лева /

без включен IПС. След достигане на тази стойност договорът се прекратява освен в случаите
по чл. 26 ал. 2.

/2/. В общата стойност са включени всички разходи по изпълнението на поръчката:
поддържане и обслужване на пожарните кранове, ремонт при нgобходимост, труд,
транспортнни ршхоJи.

Чл. 4.1|/. Единичните цени по договора са съгласно I{eHoBoTo предложение
(Приложение NsЗ към договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.

/2/. Заплащането се извършва след приключването на дейностите за всяка партида, въз
основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя, придружена със следtIпте

документи:
- ,Щвустранно подписани и приети без възражения протоколи относно извършената

работа по чл.5, ал.2 от настоящия договор.
Всички документи да бъдат на български език

/3/. Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след
сервизно обслуlкване на всяка партида противопожарни уреди, след представяне на

документите по ал.2 съпровождащи изпълнението на поръчката - фак,гура и подписване на
приемо-предавателния протокол без възражения от Възложителя. Срокът за плащане тече от
датата на последното събитие или на последЕо представения документ.

/4/. .Щоговорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението Ila
поръчката.

IV. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
Чл.5. /1/.Приемането на извършената работа по предмета на договора се извършва от

определени от страна на Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕJUI длъжностни лица.
/2/. Приемането на работите по настоящия договор се удостоверява с подписване от

страна на лицата по а,т.1 на приемо - предавателен протокол, отразяващ броя rl

местонахождението на обслужените пожароизвестителни системи, както и вида и колиrIеството
на изпълнените ремонтни дейности, в който Възложителят отразява възрarкенията си, ако има
такива.

l3l, При подписваЕе на протокола по предходната &rlинея със забележки от страна IIа
Възложителя, Изпълнителят се задъля(ава в З lтриl дневен срок да отстрани констатираните
недостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за сметка на
Изпълнителя. След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен приемателен
протокол без възражения, който е основание за заплащане.

Ч. МАРКИРОВКА
Чл. 6. След контрола и обслужването, пожарните макари и системи с маркучи

бъдат маркирани от Изпълнителя.,Маркировката се извършва чрез ,,Стикер", който

да покрива която и да е от маркировките на производителя.

тр
не



VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за добро

изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 11 лв.,
представляващи 4 О/о от стоЙността на договора, закръглена до лев.

Чл. 8. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60 (шестдесет) дни след датата на
изтичане срока на договора съгласно чл. 2 и след отправено писмено искане от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника п0 договора.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТВJU{Т има право да усвои предоставената гаранция в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи установените срокове с повече от 15 (петнадесет) дни или не

изпълни някое от задълженията си.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
Чл. l0. Изпьлнителят гарантира- че ще изпълни качествено дейностите. предмеl на

договора, съгласно техническата спецификация (Приложение Nэ1 към настоящия договор) .

Чл. 11. Гаранционният срок за качеството на извършените видове работа е в
съответствие с lSO 1i602-2:2000, т.4.З.1. Общи положения (покрива максимаJIния срок на
експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година).

Чл. 12. В гаранционния срок Изпълнителят ще отстранява със свои средства появилите
се пропуски и дефекти (или ще подменя доставката), дължащи се на некачествено изпълнение
на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.

Чл. 13. Срок за отстраняване на рекламации; 4 lчетириl каJIендарни дни след датата от
протокола.

Чл. l4.1ll. При установяване на пропуски и недостатъци, който са основание за
предявяване на рекламация, Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин -

куриер, писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при
установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.

/2l. Изгьл:яителят се задъляtава в срок до 2 /два1 работни дни от датата на получаване на

уведомление за рекламация от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на
протокол за рекламация и предприемане съответните мерки за отстраняване на пропуските и
недостатъците.

Чл. 15. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по чл. l4, ал.2, не
го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възложителят
едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Чл. 16. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви в посочения срок прI.I

Възложителя, рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и той дълrки отстраняване на
недостатъка или поемане на всички рrвходи по отстраняването му плюс добавка в разпrlер на
150% от тази стойност.

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.l7. /|l. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- !а получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочен[I в

настоящия договор.
- ,Ща иска от Възложитеrrя необходимото съдействие за осъществяване на работата

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.

- Да иска от Възлоrrtитgля приемане на изпълнените дейности по договора с
подписване на приемо-предавателния протокол по по чл.5, ал.2 от настоящия
договор.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е длъlкен:
- ,Ща изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,

включително техническото предложение - Приложение Ns3, което е неразделна
част от настоящия договор.

- .Ща не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението

VE{ -{



на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълх(енията му по настоящия договор.

IX. ПРЛВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл, 18. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
- ,Ща изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и
Техническата оферта на изпълнителя (Приложения ]ф1 и Ns3 към настоящия
доl овор).

- ,Ща извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество,l,о, е,r,апите на изпълнение, резултатите, без това да пречи на
оперативната дейност на Изпълнителя.- !а прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа,
която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото
предложение на Изпълнителя.

/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- ,Ща заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове

съгласно настоящия договор.
- Възложителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форма

всяка предоставена му от Изпълнителя информация9 имаща характер на

търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в
представената от него оферта.

х. отговорност
Чл. |9.1ll. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от

дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възлоrкителят, запазвайкtt
правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от последващо
дължимо плащане по !оговора,

l2l, При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнителят дълrки неустоЙка в

размер на 30% от стойностга на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение, Прlt
трети установен такъв случай, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по
Раздел VI от настоящия договор.

/3/. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му по настоящия
договор и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатирани
несъответствия и недостатъци по реда Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дълrки
неустойка в размер gа |уо на ден върху стойностга на забавеното изпълнение, но не повече от
15О% от стойността на договора.

l4l При пълно неизпълнение на задълх(еrtията си по договора Изпълнителят дължи
неустоЙка в размер на 30%о от стоЙ ността на договора.

Дко забавата в изпълнение на посочените по горе задължения надхвърли 20 (лвалесет)
календарни дни, се счита че е нfurице пълно неизпълнение по договора.

/5/. Възлоrкителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 0%, върху
неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 О% от
стойността на забавената сума.

/б/. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
/7 /, Извън предвидените неустойки Възложителят има право да претендира обезщетение

за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в
изпълнението.

К. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл. 2, ал. 2 или с достигане на предвидената в чл, 3 стойност,
/2/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
l3/. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на

едностранно писмено уведомление от Възложителя ло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
/4/. С окончателното му изпълнение,



/5/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по

реда на чл. 1 18 от Закона за обществените поръчки;
/6/. Възлоrrtителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие,

когато Изпълнителят:_ забави изпълнението на Еякое от задълженията си по договора с повече от 20
календарни дни;

- не отстрани в разумен срок, определен от Възлолtителя, констатирани
недостатъци;

_ не изпълни точно някое от задължеЕията си по договора;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност

или ликвидация.
/7/. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без

да е наJIице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да ОТПРаВИ 10

/десет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възлоlttителят
прекратява договора без дълrкими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.

/8/. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възлоrкителят има право

да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които
ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати
на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат
приспаднати горепосочените разходи! суми и щети.

КI.ФОРСМАЖОР
Чл. 21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди }I

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила,
Чл.22. В случай че страната, която е следва,,]о да изпълни свое задължение по

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 2З. Страната, засегЕата от непреодолима сила! е длъжна да предприеме всичкI-I

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загубtt.
както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.

Чл. 24. ,Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

КП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25..Щоговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
Чл. 26. /1/. Изменение на сключен договор за обrцествена поръчка се допуска по

изключение, при условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
/2/. Когато в срока на изпълнение на договора, Възложителят не е достигнал

максималната стойност, по чл. 3, той има право да удължи срока на деЙствие на същия до
дости гане на максима.лната стойност.

/3/. Удълlкаването на срока на договора по ал. 2 става с подписване на допълнliтелно
споразумение между страните.

Чл. 27. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащотсl в

страната законодателство.
Чл. 28. Евентуални разногласия по този договор се решават от страните чрез преговорLr! а

при непостигане на съгласие - на основание чл.1|], ал,2 от ГПК страните се споразумяват, tle

същите подлежат на разглех(дане от компетентния съд по местоседалището на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка

страна, гrри спaвване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за

задълх(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнаJIи

,n-?\ .. ) иrZi t/6 -4'-4a1
/



(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обрыца
отговорника на договора, указан по-долу.

Приложения:

Приложение J\Ъ l: Техническа спецификация от док}ментацията.
Приложение Ns 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Прилоlкение Nл З: IJoHoBo предложение на участника.

Име, фамилия, длъ)I0Iост

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

@+ý
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕ!МЕТ:
,,Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарнIiте съоръжеIlия
IIа територията на ,,Брикел" ЕАfl" по три обособени позиции с реф. N 142002-2017 _

оПнс

технически изисквания към предмета на процедурата:

предмет: ,,Абонаменmно сервuзно обслусlсване u поdёръuска на проmuвопоJrсарнuпlе
с,|>оръ)rсенL!я lla пхерumорuяmа на ,,Брuкел" ЕА,Щ" по лпрu обособенu позuцuu

* обособена позиция NЬ3 - Годишна проверка, техническо обслуrтtване и
поддръх(ка на пожарни кранове на обектите собственост на ,,Брикел'' ЕА!l Вид на пожарните кранове : Вътрешен пожарен кран с ппосък маркуч.l Местонахояцение на пожарните кранове (ПК).

l, L1,1 - 1) ор.
2,"БП" - 9 бр.
З.Хоmел,,Брuкел" 9 бр,
1.Хuэtса,,Брuкел" - 3 бр,
Общо : Зб бр.

Посrlчеtttuпе l|оjluчесll,\ва проmuвопоэrсарнч съоръэ!сеltuя са орuен\1\1lровъчLш tt са tleoбxor)rLytt зсt
оцанка на oQlepllttlll е

FIe се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълнение на
разпоредбата на чл.48 yl чл.49 от ЗоП да се счита добавено ,,или еквивалентно/и''
навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация. технlIческа
оцеIiка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и
когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен
произход или производство.

при доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага
еl(вивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез
доказателствата по чл.52 от Зоп, че предлаганите решения удовлетворяват по
еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

Д Начин на извършване:
Д Първоначална профилактика - преглед, тестване и възстановяване на

експлоатационната годност на всички компоненти в съответствие с Наредба Л! 8121з-647
от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите, за поддържане на пожарни кранове - в съответствие с инструкциите за
експлоатация на производителя и при спазване изискванията на Б!С EN 671-З : 2009
"Стационарни противопожарни системи. Системи с маркуч. Част 3: Поддържане на
макари с полутвърд маркуч и системи с плосък маркуч";

- Осигуряване на пълна работоспособност и функционалност на цялата система
за пожарогасене.

- !опълнителни дейности - ремонт, сервизна дейност и подмяна (при
необходимост) на компоненти на системата за пожарогасене (елементlл, части.
устройства), предварително тествани и настроени за работа без да се

-//:/-



нарушават фrнкшилIте на системата за безопасна и безаварийна работа и
пожаробезоласнос па на обекта.

l Годишен прег.lед. Проверяващият извършва оглед, при коЙто трябва да
провери какво е фактическото състояние на отделните елементи на Пк и да вземе
решен}Iе. дали в това си състояние пожарният кран ще може да изпълни функциите си при
необходимоств съответствие с Наредба NЪ 8121з-647 от 0l.]0.2014 г. за IIравилата и
IIорNIите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, за поддържапе на
поп(арни кранове - в съответствие с инструкциите за експлоатация на производит9ля и при
сп.вване изискванията на Б,ЩС EN 6'7l-З :2009 "Стационарни противопожарни системи.
Сисr,еми с маркуч. Част З: Поддържане на макари с полу,fв,ьрл маркуч и системи с п,rIосък
лtаркчч". Проверява се:

- Кутията на ПК за наличие на корозия;
Състоянието и правилната комплектация на всички елемнити -
Например:Спирателния кран, шланга (маркуча), струйника, п,tакарата (коша).
съединителите;
Състоянието на уплътненията на съединителите. Скопчаваненето на
съединителите и съединяването на елементите един към друг;
,Щали е възможно правилното и лесно изваждане и развиване на шланга
(маркуча);

Лостига ли вода до ПК с необходиvо lo налягане;
Водната струя да е непрекъсната и достатъчна;
Манометъра (ако е монтиран такъв) да функционира правилно и в диапазона
на своя работен обхват;
Маркучът трябва да бъде проверен по цялата му дължина за признаtlll на
Irапукване, деформация, износване или повреди. Ако маркччът покаяtе
признаци за дефекти, той трябва да бъде подменен или да бъде llзпитаtl за
устойчивост при максимално допустимото работно налягане.
Затягащите скоби или пръстени (присъединяващи шланга къ\l
съединителите), да са от подходящ вид и да са надеждно загегнати:
Барабаните за маркуча да се въртят свободно и в двете посоки;
При завъртащите се пожарни макари се проверява дали шарнирът се въртлI
.TIecHo и дали макарата се завърта на l80o;
При шlакари с ръчно задействащи се пожарни вентили (кранове) се проверява
дали спирателният вентил (кран) е от подходящ вид и дали работи .necllo и
прав}Iлно;
При автоматизираните пожарни макари се проверява правилната работа tta
автоN,lатичния вентил, както и правилната работа на спирателния веllтил за
обслужване.
1-Iроверява се състоянието на захранващия водопровод, като особено
внимание трябва да се обърне на всеки ьвкав тръбопровод за признаци на
повреди или износване;
Ако са монтирани в касета, тя се проверява за признаци на повреди и дали
вратичката и се отваря свободно - не е позволено заключване на вратичката
или притягането и с болт;
Проверява се дали струйникът е от подходящия вид и дали работи лесно;



- Проверява се работата на всички водачи за маркуча и дали са правилно и
здраво закрепенtl;

- Пожарната макара и системата с маркучи се оставя в готовност за незабавна
употреба - това означава, че трябва маркуча ла е скопчан къlч1 водопровода и
струйника, Ако е необходимо по-продължително обслужвuпa, 

"u 
no".upruru

макара или системата с маркучи трябва да бъде поставен надпис ''Не работи''.
а "компетентното лице" трябва да уведоми ползвателя/собствен ика,- Извършва се преценка отговарят ли всички елементи на Пк за максималното
налягане, което би могло да достигне в захранващия водопровод;- При необходимост е възможно да се принавие плоския шланг (марrсуч);

- За този преглед проверяващия трябва да състави протокол. в който да запише
констатациите. Ако ПК е изправен, трябва да пломбира ПК, така, че да пе е
възмо)кно отварянето на к}"тията: ползването на някои от елементиl,е на
оборудването без да се скъса пломбата, Поставя стикер! на който трябва да е
записана определена в стандарта информация,Ако Пк е неизправен, тогава не
се пломбира, а на ПК се поставя стикер (табела) ,,Неизправен''

- След контрола и обслужването! пожарните i\{akapll и системи с маркучи
трябва да бъдат маркираНи от Изпълнителя. Маркировкаru 

"" "a"rplr;"u 
.rр._,

"стикер", който не трябва да покрива кояr.о и да е от маркировките на
производителя. "Стикеръ.г'' трябва да съдържа следIlите данни: l)HoMepa на
IIожарн}tя кран за сградата - "ПК ЛЪ,.."; 2)думата "Проверено": 3)означение.
ясно посочващо "Компетентното лице"; 4)датата (година и месец). когато е
било проведено поддържането.

- След всеки осъществен контрол (първоначален, годишен) Изпълнителя
съставя Протокол, който ,грябва да съдържа сJtедните данни:l) идеrrтификация на всеки пох(арен кран и/или U]лангова систеi\4а

конкретизира се чреЗ посочване ''вида'' на пожарния кран и ''нопtера'' му за
сградата;

2) дата (година и месец) на контрола и/или изпитванетоi
3) резултати от контрола - описват се tsс},чки ,1ероприятия. които са

}lзвършени:
4) резултати от изпитването - описва се на какво налягане е изпитен и

поведенисто l\,1y;

5) вид, количество и дата на монтиране на резервните части,
6) допълнително изпитване, ако е правено;
7) дата (r,одина и месеtд ) за следваlция контрол и изпитване.

Протоколите се предават за съхранение от опредеJIено от възложителя длъжностIIо лице.
{ flопълнителни дейlIости - отстраняване на вьзнlIкIlала Ilовреда на ПК

прrI Irеобходимост, извън абонаментното сервизно обслужване. !опi_пнителните
дейности се извършват с цел о,гстраняване на възникнали повреди: констатI,1рани от
изпълниl,еля прtI текущото обслужване на Пк или по сигнал на възложителя и не са
вк.пIочени в абонаментната цена. Тези дейности ще се извършват след одобряване от
въз..Iожителя и включват: демонтаж и монтаж на дефектирали елементи на ПК и др.

в случай на констатирана авария. повреда иJIи спирапе на съоръ)кенията!
уt]астI{икъ,г следва да се отзовава при повикване от възложителя до 24 (лвадесет и четири)



I

часа с;!ед подаване на заявкатаl като изпрати сервизна група, която на място да vстанови
прIiчината за аварията, вида на повредата, необходимостта от peMoI{T (с неизбеrкtrа
необходимост от влагане на нови резервни части или без влагане на нови резервни части).

Отстраняването на повредите следва да бъде извършено в срок от 1 (един) работен
ден от подаването на заявка от страна на възложителя/констатирането й от страна на
],lзпълнителя.

Необходимостта от ремонт се документира с двустранно подписан констативен
протокол.

Изпълнителят, следва да осиг}ри поддържане на 12 (дваналесет) месечен
гаранционен срок на извършените ремонтни дейности, считано от датата на подписваlIе Ila
про,tокол за пускане в експлоатация на ремонтирания ПК.

При необходимост от влагане на резервни части при извършване на ремонтни
Jеilности изпълнителят се задължава предварително да представи на възложителя заявка
за \,Iвърждаване] съдържаща количествата и цените на необходимите за подмяна резервни
части и да пристъпи към закупуването им след одобряването на заявката от страна на
ВЪзr'IожИтеля.

I{eHaTa на вложените при ремонт резервни части се заплаща от възложителя по
доставни цени, т.е по цени на придобиване от изпълнителя, което се доказва с прилагане
на копие от с]lактура за закупуването им. ,Щоставените резервни части с.ilедва да са
пl]}Iлру)кени от документи за произход и качество.

l Срок на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца. считано о,].

,liaTaTa на сключване на договора или до достигане на общатата стойност (l500 лв. без
,щ,щс) lla договора! в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на
общата стйност или достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

t Участникът представя пDи подаване на офертата:
- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностите по

НАРЕДБА Np 812lз-5З1 от 09.09.2014г.
- Участниците да разполагат с квалифициран персонал минимум четирима

сервизнИ работницИ /доказва се с копие на удостоверението за професиона-,lно
обучение на основание НАРЕДБА ХЪ 81 21з-5З l от 09.09.20I 4г. - за всеки един
от четиримата сервизни работници

- УчастнициТе да разполагаТ със собствена или наета техника и оборудване за
сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/,

l !окументация пDи извършване на периодичното обслчжване:
- Протокол за извьршените дейностиi
- Фактура - оригинал

{ Критерий за оценка - най - ниска цена за еднократво извършване на
деliностите по обслужваrlе на цялото количество пожарнIl кранове.

ИЗГоТВИЛ:

/ttHlc. П.



OLM11-1LL( l|LД

Обособена пози ция З

ТЕХНИtIЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

O,r: ФАЙLр иlIжвнЕриIjг Еоод

l]I,П{/БУЛСТА1' : |2З 65З 67 З

Tclr,: 043l / 6 24 58. факс: 04З1 / 6 24 58. e-n]ail: t r,гalicirei,ari)abr,.bll

Kr,rl o(lcpTa за възлагане на обществсttа поръчка чрез обява за събиране на or|lepTrt с

пl]сдме l: ,, Абонапtеrlтно сервIлзЕо обслt,жване tr IIод.д(ръжка IIа протIlI}опожарllIlтс
сьоръжеlIIlя на терIIторttята на ,,Брпкел" EAfl" по,t,рп обособенп позItцIiII с реф. J\i
142002-2017 - ОПтlс. в частта за Обособена позIllllltl М 3 - ,,Голпшнir проверI(а'
l схtIIIческо обсл5lжваrrе Ir поддръжка lra пожарнIt l(paHoBe на обектrrr,с собствсrrосr-
ll:t ,,Брпкел" ЕА,Щ".

7ЩеIсларлrрамс. чс сп,lе заIIознати с !Iзискваниятat и услов]Iята зil \,чilстис в tlбявенltа rll'

Вас обrt(есr,веltа поръчка. Съгласtlll c]\le с IIocTaBeIII-ITe о,г Вас ус-ilов}Iя и гll п1llrеrIапlе без

в-Lзра)кенl]я,
Офср1,ата съдържа един вариант за изпълненис lIa IlopT)rII(aTa. съгласно и з!lс KBa}l рIя,га на

въз.ItожIlтсля.
Дко бr,/.(епл избраlrи за Изпълнител }Ia tlop,btlкaTa. лlзIlъjlн е Ij ие,tо ttte бъле в пълно
съ()IRетстl]ие с'Iехническата специrllлtкация и усJlовия за и:]пълнеIlие IIа поръчката.
l lредлотtснrr,ге от нас условия са както следDа:

"ф Вчt) Броti
l Вr,r,рсlпен пожареII краII с плосък \IzrpкvtI зб

Ile се допуска да се представят разJlични варианти на оdlер,гага. В ltзпълненllе rtа

разпоllс;tбата на чл,48 и чл.49 от ЗОlI да се счита лобавено ..l,tлrl cKBиBalcttt,t to/lt"
на]]сякъдс. кълето в tIастоящата поръаIка са посоrIеtI}I стандарт. спеllиr]lлlкацl,rя.

] е\IlIiческа оцеIlка. l,ехническо одобреtlие иJIи ]-ехничсски cTzt-..rotl по чл,4[l. ar,r. l . т.2 от
Зоl I. как,го }I I(огато са посоче}Iи N{одел. лIзточник. процес. търгоl]ска ]\{арка. IlaTelll,. ,г}lп.

KoHKl]eTeIl произхо;1 или производство, !опуска се доставка на анаJIозлI. про!Iзве.цен!t о1,

с-ьщlIя I]-rl}l от лруг производител.

Прti,tlос,гавка IIa еKBLIBa-IеHT да се посочи еквлlвалента. В с;rучай. че се II1]едлага

еl(I]ивалеtlт. tlIастнлIкът трябва да докх)ке с по.цходяlttи cpeJ_lcl,Ba. вt(jltочиl,елно с LIрез

.]tоказаi-сJIства га по чл.52 от ЗОП. ale IIредлагаtIите рсшеIIия удовлсгворяват IIо

cKB}l11.lrleHTеH начиIl изискванията. опредеJIе1,1rI от техническата специ{llлкация.

- fIa.lllrI на IlзпълненlIе: Първона.rалrlа профилакrика. състояlца се в tlрегJlед.
тсстваIIе. и възстановяваIIс IIа експjLоа гаIlI]оIIIlата годIIост IIа всtiчки Ko]\,IпoIlCHTI.I

в c,I]o гветствие с Наредба Np 8I21 1-53 ] опl 09,()9 20]1 l, за прави.,Iаlа pl н

ý-Др"" ФдиЕр инжЕнЕринr
5 ШШ i противопожАрнАтЕхникА



- за llo,iapнa безt-tпаснос,г при експлоziтация на обек гtIте. зir поддър)l(аtIс IIа

IiOЖap}lIi КРаНОВС В CT,OTBCTCTBIIC С rIIICTP!'Kl1!I}J']'e За eI(C tIJIОаТаЦlIЯ На

I1роIIзво,]IIIе-iя II стандарт БДС EN 671-З:]0()9 ..CTaцrToIrapttl,t пl)отивоI Iожар]lи

cIIcTe\]jI. СItстелtи с Nrаркуч, Част З: IIол,лъ;II(ане I]a illакари с полутвърд N{арI(уч и

cIlcTe\I11 с п,,lосък \lаркуч, Годишен прег-lед. съсгоящ се в оглел при който се
пр()верява фактrIческото състояние на о г.i(еJIнlIтс еJIеIIIенти на ПК и с'ьс'Iоянието

зLl IJзпъ,'lнеtllIе на фlнкциите пр!l необходиNJост.
Срок lta tIзпьjlненIIе на договора е l2,/дваналесет/ пrесеца- caI}ITaHo ol .цатzll,а IIа

сI(_llо|lвзtlе нll доI'..lвоI]а II,1и до,,tосlигаll(, llа обшаlilгit cllrйlloct. в завltсll\lосl {)l l0Bil
ttclc o,t събItтl;я,I,а настъпи първо. Прtл /IостllгаIJс на обu]ата стйлlост !lли ,tOс]'l]гаItе }Ia

гоl)е] IосоченI4я с}]ок договора се прекL]аl-ява.

Док\,rtснтll, KolITo u(е tlредсl aBll1l tlDtt подаваllе lla офеп l а tа:
- У.rастницrrте да прите)кава1 разреrIIите,r]Iло зat осъ]ltес IlJяване Tll деilIlостлtтс

по НАРЕДБА Jф 8121з-5Зl от09,09-2014г.
- У.tастrIrtшиr е да разполагат с ltвалифицrlраt{ персонаJI - N{LlIIlIl\IyNt чсl'ириi\Iа

сервизнлl работншIIи /доказва се с колис IIа удOстовсI)еr] t]е,го за

проt|lеслтоналt-tо об}.rенrIе IIа осноl]ание НЛРtjllБА Nl 8l2]з-5З1 t]I

09.09.2014г. за всеки едliн от четирrlмата ссрR1,1зни работниIlrr
- Участниtlите да разполагат със собствена иллI наета техника lt оборуrllваttе

за сервизtIо обслужване /доказва се с декJIараIiия o,1 учас,t HltKa/.

Докr rtett г:tullя прII IlзвършваlIе на псрllодlt!IноJg_ggsд_удддl!g:
- Проlокол за извьршениlе лйносlIl:
- Фактl,ра - ориг1.Iнал

[]рилоlкенлtя:
IIрилолсение Nч1 f{ек.тарация, че lIри изfотRяне на офертата са спазеIlлI

свт}l)заIIлl с ланъци п осигуровки, опазване на околIlа,t,а cpe]ta. закрlIла

},c_iloBI,irIl,a IIа труд.
l l1lll:rorlteHlte ЛЬ2 - f{окументи по чл. 52. ал,З от ЗОГ[. в с.lrучай.

eIiBlIBajleHTHocT или allaJIoL

YIt ьлноллощен lla подпише настояп{()т() пl]едложение е:
,|,АtIя BPAHLlEBA

.Щата 11.04.?,017 г.

t IОДПИС и 11ЕЧАl':

l,AIlrl врАlIчЕвА
упрлI]итЕл

зalлЪJl)кснl,]IяТа.

tla зае,гос,г,га ll

чс се ,llоказва
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Обособена позиция 3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

()-l,: ФАtlI]Р 14НЖЕIIЕРИtIГ ЕООД

ЕI,1к/БУJIС'ГАТ : 1 2З 65З 67 З

li,l,r,t cr(lepTa за възлагане на обтttес,гвена порыlка .tрез обява за събrlрirrlе на офсрти с

tц]едIIст: ,, Абонапlен,гно сервItзно обс.rrужRане II подлръжка на tlро,гIlвоIIожа рIIIIте
сLоръжеIIIIя на ,гсрlrторrlята llа rrБрrrкел" EAfl" по трп обособенп п0]IIIllIlt с рсф. Л'э

112002-201'| - ОПнс, в частта за Обособеlrа позltllllя J\}3 - ,,Годtrrullа llpoвepl(a,
,гсхIIIIческо tlбслужване и поддрь?fiка lIa пожарнIl кранове rra обсктrrr,с собс,гвеrrос,r
uа ,,БрlIке.п" ЕА.Щ".
tr,I,;п-l,"цпсttt.tсто IIа IIъJI}Iия предмет на поl]ъап(ата ще изв-],I)ш}III прлt следните цен}I:

I'Iрелrtагаttага от нас цена за изпълнение на поръчката е в JleBa- без ДДС. DDP
сl(JIzt.цова бirза на Възлолtителя в гр.I'ъirьбово И:звьrr t радir. обл, С'тара Загора
(I,'IttKoTepMc 20l0) и вклrочва всички разхо/tи по досlавкаIа.

I{енатаеокончателнаитвърда.инееобвързаttаскаквлIтоп/tаеJ]р.yгиусловlIя.
I(l)c.lUJTIIlI и IIлатея(нI] сl]елс,tва. форшtи на плащаtIе и гараIlцrllr. ocBcIl llзриllIIо

},пoi\IeIlarTI{Te в ,Щокумен,rацията за участIле. IJeHaTa вклю.rва вси.lI(и възможплI l]азхо.ц1.I
lIi) изпl]-{неIIIiето Ita поръчкага 1I нс мо)ке да бъде про]!lеняl]а. освеII Ila осrIованието.
,IосочеIIо в !окумегrтаllията за учас,Iие.

ГIрllепламе и cNIe съгласIIи с предварI{телно посочеIIото от Въз.ltоlttlт,rеля в обявата
lto обtцествепата поръаIка изискване. че ако предложеIIата о,l- нас ltclla за израГr,.lтttа 1.1

.rloc'I aBl(tl IIа п]/-tелlIrIта надвIIIIIава предварlIтелIIо опре,целенеl а прогtIо,]Ilа с-гrlйlltlст
lIa llop-l,tlкaтa це бъдеп,I oTcтpaнeн}l оr ),частие в проIIе.]lураlа.

Прlлемаirrе условIIята tla пJlаrцане ItосочеI|tI в llpoeктa IIа доI,оr]ора.

/lelt_пa1-1ltpaMe. .Ie в слу.lалi. че бъ.це открrtт,о нес,ьответствлlе ]\Iе)кll),п]]сд.попtенлl,ге

cilllIllITIпIl Ilellи li обща стойIIост. поради доIIус[lата техI]lIческа грсшка от Flаtпа страIIа.
сN,е съгJIаснII Възлсuttителят да класира нашаr,а o(lepIa на база предrlоlкеIl rг] е IIo-HLIсKII

цсIIIL
У l tb,ttHotrtoltleTr да ]IодпипIе настояIJlото пре,rlJIо)I(енIlе е : ТАНЯ I]РАlIЧЕВА

flaTa l1.04,2017г,
ПОЛПИС и ПЕLIАТ:
l,лl trI l]PAHLTEBA
уIIрАl]иl,Ел

,Nlr наtlмтеtlовttлIис Бро il Elt I lerra без l[лС Обца цеlrа без .ll/lС

l
Вътрешен противопо)Itарен кран с

плосък l\{a l]I(Yti

зб 7.50 270.00


