договор
лi

.

.Щнес 24.07 .20I'7 г., в гр.

"БРИКЕЛ" EAfi, със

14200з/2017

Гълъбово! между:

-

извън града,
седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово
област Стара Загора, , тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 12]526494, Електронна
поща: rnarket@Ыikel-bц.com, Интернет адрес: http://www.brikel-bg.com, регистрирано в
търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК |2З526494; Разплащателна сметка:
IBAN: BGl4UNCR70001521779468, BIC КО.Щ: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк АЩ гр.Стара
Загора, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

,,ИНЖЕНЕРИНГ КОНСУЛТ ЕС" ЕООД, със седалище и адрес на управлеfiие: гр.
Русе, ул. ,,Плевен" Nq2, вх, 2, ет. 6; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по
вписвания с ЕИК 202617290; Електронна поща: engineering.consult.es@abv.bg, Разплащателнil
сметка: IВАN:ВGЗ l IОRТ7З791032629500; BIC: IORTBGSF, в банка Инвестбаrrк А!.
представлявано от Тодоринка Иванова Андопова, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание утвърден Протокол от 28.06.2017 г. от разглех(дане и оценка на о(tертl,t tl
класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП в
проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: ,,.Щоставка на полипропиленови торбrr за
технологичните нужди на ,,Брикел" ЕАД" - реф. JlЪ |4200З-201,7 - ОПнс, ое склюrlлt
t-lастоящият .Щоговор за обществена поръчка за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предметът на настоящия договор е ,,.Щоставка полипропиленовrr торбlr
технологичните нужди на ,,Брикел" ЕА.Щ", възложена вследствие проведена процедура

1.

з:t

за

възлагане на ОП с предмет: ,,.Щоставка полипропиленови торби за технологичните нуждIl rra
,,Брикел" ЕАД" - реф. Ne 142003-2017 - ОПнс
2. Прогнозните количества на доставяните изделия са : 400 000 бр. - полItпропиленовIl
торби.
3. Изделията, предмет на доставка следва да притежават следните характеристики:

Полипропиленови торби с:
1. Размер: 50/80 см.
2. Товароносимост: не по-малко от 25 кг.
3. Тъкан: полипропилен, нестабилизиран, плоскостно тегло 50 гр, /кв. м.
4. Тегло на торбата: 41,250 гр. +/- 5 %.
,Щоставяните изделия са описани по наименование и количество в техническата специс|икация в
документацията по процедурата (Прилолсение NЪ1 към договора) и в техническо предложение зir
изпълнение на обществената поръчка (Приложение J\Ъ2 към договора), които следва да се
считат за неразделна част от договора.
4. ,Щоставката се извършва след заJIвка за готовност от страна на Възлоrrtителя, която може
да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез електронно съобщително средство.
5. Уоловията за доставка са описани в техническата спецификация по Общественатzr
поръчка.
6. .Щоговорът се сключва в резултат на проведена гlроцедура по чл. 20, ал. 3 от ЗОП за
възлагане на обществена поръчка, рег. J\Ъ 142003-2017 - ОПнс.

I

Y

II.

ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЦАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ

l,

Общата стойност на договора е 67 600,00 лв. (шестдесет и седем хиляди и шестстотIIIл
лева), без ДДС, DDP площадка ,,Брикел" ЕА.Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 20l0.
2.
Едини.тните цени на изделията са съгласно Щеновото предложение (Прилояtение NЪЗ кr,пl
договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
3. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) днtл с.ltел

осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан без възраrrtения приеNIопредавателен протокол и фактура-оригина,,] издадена съгласно чл.113 от ЗДДС, Срокът за
плащане тече от датата на последното събитие или на последно представения документ.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1.

Срокът на действие на договора е до 15 (петнадесет) месеца, считано от датата на
сключването му, или до изтичане на предвидения гаранционен срок за изделията.
2.
Срокът за изпълнение на дрставката след зfuIвка до 7 (седем) календарни дни от датата
на подаване на заявка от Възложителя.

3,
Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат п1)Il
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие tlT
извънреден характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществеtILt
вълнения), възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на същt,rя. В
случай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя,е длъ)Itllчl в
двудневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми другата страна за това.
Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

4,

IЧ. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

1.

Изпълнителят уведомява Възлолtителя по телефон или факс, че има готовност за

експедиция на изделията, минимуN{ 1 (един) календарен ден преди доставката им. Възлолtлrтелят
организира извършването на входящ контрол на доставката.
При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:
- Сертификат за произход или качество, с който ое гарантира, че доставяните изделLlл
отговарят на изискванията на съответните за продукцията стандарти;
- Фактура - оригинал.
,Щоставка без изискуемите док}менти няма да бъде приемана от Възложителя.
Приемането на доставкатd се извършва до 14.00ч. на територията на Възлохtителя в
3.

2.

присъствието

на представители

на двете

страни

по договора,

като

се проверява

копичестRоl.(l

качеството и пълнота на окомплектовката на доставените изделия (чрез визуа,rен контрол),
наличието и окомплектовката на експедиционни документи, Представителите на страните
подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответните изделия са доставеtII.1
в склада на Възложителя.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в
количеството на изделията или непълнота в окомплектовката Изпълнителят дос,l,авrl
липсващите изделия в срок до 10 (десет) календарни дни. В приемо-предавателния протокол се
отраj}яват доставените в склада на Възлояtителя изделия, както и всички възражения Hal
страните по повод доставката. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод
коригиране на количествата са за негова сметка.
5. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качество,t,о,
Възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приеN{о-предавателния
протокол се описват оставащите в склада на Възложителя изделия, както и количеството }1
причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет)
календарни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му и отговаряпIIi
качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделtiя
отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изделията се приегчlат с

4.

подписването

на

приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноски на

Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия са за негова сметка.
В процеса на влагане на изделията в производството, Възложителят извършва Tel(yttt
6.
коятрол на доставените изделия за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се
установят

несъответствия

в качествено

отЕошение

с показателите

от заводските

докуNlентli!

Възложителят уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани негов представитеlt, койtо
тРябва да се яви в срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде съставен двустранен констативен
протокол за откритите недостатъци по материалите. В протокола се отбелязват евентуалните
възражения на Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви представител на Изпълнителя за
констатиране на недостатъците, Възложителят сам съставя констативен протокол, в KoI"lTo се
описват откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя, Ако
явилйят се представител на I,!зпълнителя откаже да подпише констативния протокол,
Възлоlrtителят отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които Iuогат да
бъдат и от персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от ИзпълнлIтеля.
В срок до 10 (лесет) календарни дни от датата на констативния протокол, Изпълниr,е,гlя,г е
длъжен да достави на Възлояtителя, изделия, заменящи некачествените и отговарящ!l
качествено и количествено на изискванията на Възложителя, При получаване на новите изделия
се извършва входящ контрол. Изделията се приемат с подписването на приемо-предавателен
протокол,
Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълх(енията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т. З от Раздел IX
на настоящия договор.
При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приеl\tо8.
предавателните протоколи по т.5 и т.6, подписан от двете страни, след доставка на матерI]алltJ
отговарящи на изискванията на Възложителя,
В срок до 5 дни, считаr-rо от датата на приемо-предавателния протокол по т, 3 или при
констатирани недостатъци съответно протокола по т, 8, от настоящия раздел на договора,
Изпълнителят представя на Възлоrкителя фактура - оригинfu,l, съдържаща описание IIа
доставените при конкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количества и
обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

7.

9.,

Ч, ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1.
Опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време нit
транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на изискванllята
за температура и влажност.
2.
Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащtl се IJa
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди по врепIе
на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка. Изпълнителят е длъ)I(ен дil
възстанови щетите за своя сметка.
З.
След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони, палети IллII
сандъци,остава в собственост на Възлоrrtителя и същият не дължи връщането иN,l IIil
изпълнителя.
4.
Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е видIIо
годината и месеца на производство,
YI. ГАРАНЦИrI ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Преди скJIючване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнение в
1.
една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 2704,00 лв. (две хиляди седемстотIiII
и четири лева), представляващи 4 0% от стойноотта на договора, закръглена до лев,
Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след датата на фактtл.lесttо
2,
извършване на последната доставка по договора и след отправено искане от cTpalia
Изпълнителя до отговорника по договора.

3,

Възложителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълнителят не
изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи установените срокове с повече от З
(три) работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т.l,т.2, т.З, т.4
т.5 и т-6-

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ

1.

Изпълнителят гарантира,.че доставените от него изделия са нови, неупотребявани"
произведени до 3 lтриl месеца преди датата на доставката, без явни или скрити дефектrt.

произтичащи от дизайна, материалите или изработката им, отговарящи на изискванIlята на
стандартите в страната и отраслови нормми в дадената област, както и на изискванията от
документацията към обществената поръчка.
Гаранционният срок на доставените изделия е б месеца, от датата на съответIlатаt
2.
доставка.
В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделия изцяло за своя
сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.
При констатиране на дефект по изделията, Възложителят уведомява Изпълнителя и KaHt.t
4.
негов представител, който трябва да се яви в срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде съставен
двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по изделията. В протокола се
отбелязват евентуалните възражения на Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви представител
на Изпълнителя, Възложителят сам съставя констативен протокол, в който се описва'г
откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се
представител на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол, Възлотсите; lя,l,
отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат rt от
персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок до
10 (десет) кirлендарни дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е длъ)Itен да
достави на Възложителя, изделия, заменящи некачествените и отговарящи качествено ll
количествено на изискванията на Възлолtителя.
5.
Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапI{ I{a
заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите документи,

3.

6.

1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1.1. има право:

1.1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлолtите,lIll tl
изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указанlIя
не излизат извън рамките на договора,
1.1,2, да не приеме изделията, в случай, че има забележки по за неточно изпълI{енl]е t]
количественно или качественно отношение,

1,2.

е длъ)Itен:

1.2.'l. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел [I от

настоящият договор;

1.2,2, да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако

изделrIята

отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представеIlи всиtlкIi
придружителни документи.

2,

2,1,
2,2,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

се задължава да уведоми Възлоясителя 1 ден преди готовност за доставка.
се задължава да представи необходимите документи при доставка;
2.З. се задължава да изпълни поръчката в количествено и качествено отношение и при ценIl,
с6ответстващи с приложените в офертата му техническо и ценово предложение, нераздеJ]llil

част от договора;
се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел l[l от договора.

2.4,

2,5,

се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванията
З!!С и чл.4 от Закона за счетоводството.
се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане ло
територията на ,,Брикел" ЕАД и да изпълнява тези изисквания.
на чл.113 от

2,6.

1.

Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху неиздъл)I(еIIчtl,ll
сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 %о от стоЙносттl на
забавената сума,
При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на
изделията, както и при забава за изпълнение на задълх(енията за отстраняване на KoHcTaTLIpaHп
несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV и Глава VII от настоящия договор,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 10% на ден върху стойността на забавеноl,il
изпълнение, но не повече от 150% от стойността на договора.
Ако забавата в изпълнение на посочените по горе задължения надхвърли 20 (двадесет)
кfuIендарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
При неточно изпълнение изпълнителят дъляtи неустойка в размер на 30% от cTot"tнocTTll
3.
на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4,
При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дъллtrr
неустойка в размер на 300% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтегJlll
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

2.

-

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.

Щоговорът се прекратява:
с изтиqане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните;
- при неизпълнение на някое от договорните задължения на Изпълнителя с 10 /десет/ дневнсl
писмено предизвестие от страна на Възложителя,
- с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
2, Прекратяването на договора се извършва на основанията и по правилата! регламент}IранIl в
_

зоп.

XI. ПОДСЪДНОСТ

1.

На основание чл,117, м,2 от ГПК страните се споразумяват, че в случаil
невъзможност за решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат

на
Hat

разглеждане от компетентния съд по местоседалището на Възложителя.

ХII. ОБШИ УСЛОВИЯ

1.

2,

.Щоговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни,

За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търговскttя

закон и другите действащи в Република България нормативни актове.

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

спазване на

общите изисквания на

Търговския

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

всякzt

закон, Закона

заl

всички въпроси, възникнfu,Iи при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят се обръща към отговорникir
на логовора. у казан по-долу.

По

Прилохtения:
Прилоrкение Nq l: Техническа спецификация от документацията.
Прилоlкение Nq 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Приложение Ni 3: I-{eHoBo предложение на участника.

и
Отговорник по договор от страна на Изпълнителя

ý"^*R
възл

w БР14КЕГIЕАД
IO)I(EtII,IE N!

ГII'1,1 J

]

-гЕхlтиLIЕскА спЕциФикдция
и услоl]ия зл изпъJlIIЕiтI,IЕ llA

поръчкА с llрЕдмЕl,,/{ос,г:tвltlt lIil l]оJIIIпропIIленовrr торбrr зп тсхIlолOгIIч lIII,гс II},)клlI lta .,,Ij;rlllcc.п"
лЪ 14200з-2017

IlД{" с

pct|l.

- ОПпс

ГIt,,ltIto oltt,Icattиe }Ia предмета на обttlес,l,вената Ilоl]ъч](ar: ,,f|ocTaBtca Iia II0.1IIIIll)()IIIIJIeIIoI}II
l,tlpбtl з:r техtIологIIчIIIIте lrуrrцп tlа,,Брrrкел" ЕА,Щ", както с,педва:
I-IartпцettoBatIlre

-Nч

ГIолппропtrлеttt,lвlt

l

торб1,1

Мярка

KcllI I t,tес,гво

бр

400 000

LIe се ,(опуска да се представят разлI.1чни BaprIaHTLl нzr о(Ьертата. В ltзпълнелtltе Tta
1lазпtlрелбата на чл.48 ll чл,49 от ЗОП да се счита добавеItо ..Iiли еItвlII]алеIrI Hcl/tt" н arTlclt lt,t,jlc.
I(ъдеl,L] t} IIilстоящата поръчка са посоченIt стапдаl_iт, спецификацrIя, ,IехtII|чесl(а o,IeIIIia.
le.\Ht!tlecl(o оlюбреtlrlе иJIи техtIически еталон по чл.48, ал,l, r,.2 от ЗоГl. както l1 l(огаlt) cil
lI()сочсlIII \1одсл, lIзто1IIIиI(, процес. търговска марка, патеIIт. ,гип. I(онI(рс,гсII пl]оIIзход IIлII
I

ll)оlIз

]}(),LlC

гl]о,

l11llt досr,авка на еквIiвалент ла се посочи еквивалепта. В случаli. че се Ill]eл,]lala
t]кtllIt]алеll'l', уrlастt{икъ'г трябва да докаже с подходяIIlи средства. вклIо1IllтелIlо с чI)с j
ltоI(аза,I'еJIс,l I]a'Ia по чrt.52 от ЗОП. че предлаган[lте решения удовлетвоl)ява,г 1Io eKBIIBal.ilCIil,cIl
I]ittIIltI lI:]LIсI(ваIIията. определен}I от техничесI(ата спецrtфi.rIсациrL

1. Cpolt за цялос,гIlо ItзпълIIеIIIIе It,l поръ(Iкпта: Срок за лIзп],лIIе]I}лс Ila ]{оrово|)а: l5
IIссеца о,г дата,га Ila скJIIочване на договора,
2.I,Ia,tllH IIп lIзпълненIIе i l1o зсlявксl Hcl Въз tttl,лtсttпtе;tя
/[tlсrавките пlе се извършват при необход,tNlост, tla база,tа ita отдслIIII поръlп(ll. ]Iзго,I BJlllI1
lI IIодtlвдllIl 0,I, страна на ВъзJIо)I(1Iтеля.
Rr,злоlttl,rте.пят не е длъжен да заяви цялото колLI!]ество изделtlя и не Hocll оl,говоl]нос,] за
,

,I

Ot]al,

3. СроIt за ItзпълненIIе на доставкатл: до 7 калеIIдарIIli l(ни. считано о1, тIо_пучаI]ilIIе
tLtяR]i.l t)г I]r,з.ltоltcителя.

lI

,a1,1t

4. NIяс,го IIа IIзпълпеIIIIс:
цlаiа, tlб,ч (|пlсцlсt 3ctzollct

DDP

бсtзсt lrcr Въз.цо)tсtпltе-,tя /IIttKtlпte1-1.ttc 201()/ в

I]a

zрчО Гъu,боrlо

5. l'exrtIt.lecrcIl IlзIrскванIIя:

.
"

Разьtер:

5

0/80

cмr.

Товаl]оносимост: 25 Iсг.
. 'I'bI(aH: полипl]опrIлен, нестабилиз}IраlIа , плоскостно тегло 50 гр, /кв. п,l.
. l el ло lltt горба,га: -{ 1.250 t р, ,/- 5 " "
(l. ГirраIrrцtrоItеIl cl)oк, срок за отстраняванс lla рекJIа]rtацIrл.
['allattIltIoIttIltяT срок IIа дос,гавяните цзделия l,рябва да поI(р}lва пе1)IIода lla 11зIlо.IIзl]LlIIеl()
ilпI, cbl'Jlilcllo прсдIIисанIIята на проIiзводитеJIя! }Io не ]lо-NIалко от б шlесеца, с(пiтаIlо от /(alil']a
i\Oc,\allкa.
Вт,зrlсr>тtrtтелят

Vй

rr

}.lN,Ia

право на следните реклаNIаtuлIi

:

- за явнл недостатъци по 1Iзделията. лIIпса илIl непълнота

в

Ill)]lдI]y)ItaBil

U tzl l

а

]l(\i(\,\IеrlтацIIя - в ]\Iol!IeHTa на достаВка на иЗДелияТа;
- lit clil)IITll li,Jll1 }Iеявни недостатъци - в срок до З /гри/ месеца от лата.га IIа дос,Iавкtl,
l} гаllанцltонния срок ИзttълlлиТеЛя'г заIчIеня всllчкlt t{el(altlecTBe[i II }Iзде,]IIirl IIзцrl;lо,Jа cI]OrI

\:a

ll lOBil

аIIIсло поеп,tа

l,{ транспортIlите разхолrI за подN,Iяна.l.а.
IIPll РеКЛаМаЦr,tП! СРОКЪТ За явяване на наши специaLпис,гltте ще бъдс до 5 каltсt,lлiцlt t t.l ,цlttl
-! преlявяване
на l]екламациЯ от Възло;кtlтеля, срокът за отстраIIяваIIе IIа Kollcl a.I tIl)all де(lск,r
iI il_:Ill 1lод]\{яна ще бъле 10 дни след датата на съставяне Ii подIlIIсване,t,о на ll]]oTOI(t]JIil за
рекjlа]uацlIя о,г c,l,pt,tHtl Ita l]ъзлоlrtителя,

,l.i..

7. flкспедпция It доставка, lлеоходIINtIt докуNrентп:
7.1. УчастIrltкът, представя пDlI подаване IIа офеDта,га:
- I11ltlclleKTtl, брошурлr, каталозli на производптеля на излеJlияlа;
, f]екrтараr.tlтя за проlIзход (когато е прлIлоrкrrпло);
- L'е1l,гrIt]lrtкати за качествоl

- ДругrI докуlчtен1'lI )/достовеl]яващи съответствието изделията с излlскваlIl]ята I]a ВъзложrlтелrI:
7 2, C)IlalttlBaIIe пDll lrзвъDшване lla доставка.l.а:

7.?,l, OtlaKoBatIeTo lla llзделията се извършва! като същите се llоставят в
lIarl(e,] II1 ]]улаr

IIлII връзки.

7.2,2- ]]сяrtа опаковка трябва да

7,2,],

(JttаttilВI<а'Га

I(ашlон}I. сtlIIд,ьцlI.

държа изделия от една парт}lда.
тllябва да предпазва I]зделтIята от NIеханIIчIIrI повредri, разI(ъсвalI]ия.
с,t

lI pil']\,IO'l itBi'lIIc ПI]И ТРаНСПОрт !I СЪХРаНеНИе.

l]а,Jts ьi]зlJа

l

lc

- ], j{ottt rtcl l l ll lt Iя цt}Il IIf въDшвitне на лосl ав ка;
i j i. I,1здс,птrята се прLtдружава,г от сертифrtка.1. за произход, из.],{а,цеII от заво.ца пl]оIJ,] I]o/Il.]l.c,I. (
:rЭЙL'il Се I'аРаНтира, че лоставяната партпда отговаря на IlзllскваIIIIJI],|I на c],()TBcTI Il I,ге зi:
l

!i l-ro.{\,KI t;l
7'

j.]

7, З,

-

-

ята стаIIдарти.

i]сятtа паl]тида се прI,Iдружава от отделен сер.rификат.

З. Ссртиr|икатът съдържа:

LlaliTrlctloBaниeназаводапроLlзводI{тел,
J'exHlт.tecl(ll даItIiи,
Масата I{ IIомера на партидата
I1опrера IIа съответнил стаIlдарт

ИЗГоТВlЛ:

иваrr Morlclr
Рr,коtзсlдllтел отде,п

Пуплоr онлц

l/,

()БрдзЕц

!l!

/

ТЕХНИЧЕСItО ПРЕДЛОЯtЕНИЕ

Ol: .,ИIIЖЕlIВРИIIГ КОIIСУЛТ ЕС" ЕООД,
[iИIИjУJtС'ГАТ:.2026|7290
yll.

,.I

седалище и адрес на управление Гр. Русс,

I'llcBctl" NЬ 2, вх. 2.

,гс.;r.:+3598861119299.

фако:

e-mai1:

епgiпееrirrq4!цýцЦýý4ф.].Ц

на обществена поръчка чрез обява за с,ьбиране lra о(lерти с пРеДМе'Г:
,,flocтaBIca ll:l rrолfiпропилеrrови торбп за технологичIIIIте IIужлII rra ,,БplIKe:r" IlAfl" с реф.
ЛЪ I 42l)0з-20l7- оПrrс
,t(ек:Iарираме. че сме запознати с изискванията и уоловията за участие в ОбяВеНаТа ОТ [Jao
tlбLltecтBctlar IIорLчка. Съгласrли сме с поставеllите от Вас условия и ги присмаме без вт,ЗРаittеНllЯ.
[ir,п,r о(lср,га зzt l]ъ:]JIагане

t)фергтга с,ьдържа един вариант за изIlълнение на IIоръчката, съгласtlо изискванията на
R

ь:]JIож!ггеля.

Дксr бr,.l\ем избрапи за Изпълнител на поръчката, изпълнението пlе бъде l] Ilълно Ст>Оl'ВеТСТВlIС 0
'l'cxlrи.lecltaTa спецификация и
условия за изпълнение на поръчката,
Пре;lлагаtrлtте от нас изделия ще бъдат HoBIl, неупотребяваrrц п проIIзRедеIIII tto 3 пrеСеlЦа ПРеДrr
лit,гат:l на лоставка. без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна. мтгериаrIите илIl
tлзработttата ипл.
l

lред.lIоlкеплtте о1, нас условия са както следва:

1.По tlасr,ояшlаr,а общсствена поръчка предлагаме да I}и доставим:
л"q

l.

наипtеllовапrrе
lIо.llлrпропиленови торби

Мярка

коллrчсство

бр.

400 000

допуска да се представят различ}lи варианти Ira o(lepTaTa. В изпълнеttис tl:r
от ЗоП да се счита лобавено !)или еквивале}rггIо/и" тlавсякъдс,
1-1азt ttlредбаr.а на чл.48 и чл.49
кьдото в Ilасlоящата поръчка са посочеllи стаIIдар1, спецификация. техническа оцеtl]{а,
техII}Iческо одобреrтие иJIи техIIически етаJIон по чл.48, шr.1. т.2 оr,ЗоП, l(aцTo и I(огато са
lloco(lcIIlI l\,lолел, източПик, процес, търговска марка, патент, тип! KoI]KpeTeH произход I,IJllI

lle се

,{опуска се доставка на аналози, произведени от същия или от lI,руг про!Iзво,llи'l,еJI,
llри доставка на еквивалевт да се посочи еквивален,га. В случай, чо се преl\JIага
1ц]сз
сl(I]ивiUIсн,г, участIlикът трябва да докаке с подходяци средс1ва] вкJIIочително с
IIо еквиBzulellTcll
лоI(аза гелстI]ата по чл.52 от ЗоП, че предлаганите решения удовJlе'гворяi]ат
Ilа(IиII }lзискваtIията! определени от тех}Iическата спецификация,
TexHrr.recKи пзисквания:
Размер: 50/80 см.
Товароносимост: 25 кг.
. 'Гъttаtt: поJrttпроtIиJIеIt, нестаби.llизираtlа ! IIлоскостно тсгло 50 гр. /кв, пt.
о 'l'сгltо па торбата: 41,,250 rр, +l- 5 %
It

l)о1-1зводство.

о
.

'i

,!,1

r,,п

2.

Срокове lI lrачIrн Ila llзпъJrltеIltlе на порыIката.

Cpotc за изrrьлItенIIе на договора: 15 месецi от
латата на gключване на доI.овора.

изtlълllенtlс: llo заявка на Възло сцmеля
cpolt за изпт)лнеплIе на доставката: до 7 календарни ,цни, считаrtо
от получаване па заявка o.t
L]т,з:rоllсrгсlrя.
I

[ачl,tн на

Мястt) lIa IIзгIълнеIIие: DDP база на Възлосrcuпlепя ,/Инкопоерлlс
2010/ в z1l.Гл,лъбово, Изв,t,tt
lpttict, tlбл. Ctttallп Зпzора.
З. TexIrll.rccKп характерисr,ики tla предлагаIrпте изделия:
1,I,rllcrtlrarro 0,г

Възложителя

наrrмсrrованпе

.N!

l.

По.плrп;rоrrrrllеrrови
r,<lрблl

Технически параметри

Мярка

Размер: 50/80 см.
Товароносимост:25кг.
Тъкан: полипропилен,
нестабилизирана, плоскосl.но
тегло 50 гр. /ltB, м.
Тегло нп торбата:
41,250 rр. +l- 5 %

коли.lество

400 000

бр.

Пlrедлагано от участника
лъ

fIarrMorroBarrиe

l.

Полипропи;rенови
торби

Мярка
Размер: 50/80 см.
Товаро носимост:25 кг.
Тr,кан: полипроп}lлен.
нестабилизирана,
плоскостно тегло 50
гр. /кв. м.
Тегло rra торбата:
4|.250 rр. +l- 5 Yo

бр.

Ko.пrr.rec,гBo

400 000

Учас пllttttlullte заОълuсumелно da попълtlяttl mаблuца ,, Преdlюэtсеtltlе lla y,lctcпlH ttrca''
с
liolllil)elпlllll,,Ie пlехlluческч харакперuсmuкu lta преOлаz,алttmlе u,зt)елчя, с.t обрttзltо заt:)аrшяпла
Hct
'|'+'?

l Jъ

з _,t t l э

tc,

ч

lп

e.t t

я.

5, ГпраlrцпоrlсII срок и рекламации.

I'а1]аlпlиоttllияl, срок на всички предлагани изделия, предмет на поръqката е б /rпес.г/ месеIца
/llc ttо-ltрагък о,г б месеца/, считани след датата на доставка.
l]ъз:lох<ителят има право на следните
рекламации:
за явнtj IIедостатъци по издеJIията. липса или FIеп,ьлliота
в придру)(аваII(ата
цlкч пt е l Il,irц}Irl - в момента на доставка на изl(елията;
- за сI(ри,гI{ или неявни недоста1ъци - в срок ло З /три/ месоца о,г дата.га IIа
дос,гавка.
В lараrtциоrrния срок Изпълнителят заIuеня всичltи некачестI]е]Iи изrlеJlия изI]яJIo за своJI
ci\IclKa. IJ lOI]tl число посма и транспортните разходи за подмяната.
5.2. ГIрп рскламаIIии. срокът за явяване на наlllи специаJIистите пlе бъде до 5 кiUIеIlларltи дIIи о1.
Il1]cj(rIl]rI]}aIIe rla рскламация от Възлотtите-гrя! срокът за отстраняваIIе Ila коtlстат}Iран
71ефскт и/илt.t
l\о)\мяна rце бьlrе 10 Jlни gлел датага на съставяне и I|олпиOване,го на протOкола за рскламаI(rIя от
cl,pal Ia I la I]т,:rлоrкитсля.
_5_1.

-l

,il!,Ii\ \leIITlI, коIi,го пlе

прсдставяме на I]ъзJIожIIтеля IlpII IлзвLрlхRаItс IIа BcrIKa ()т/IслIIа

!)с l а l] Kil:

!

l I I,, iс_tltята се llрилружават от сертификат за произход, издалеIl ш заво/tа прои:]воли,IсJI, с
li(liii(: сс гарантира. че доставяната партида отговаря на изискванията на съотвс,гllи,ге за

(,

кttllя га С'Га}lларТИ.
i, ]. l),сяка i]а]],tида се при/Iружава от отдеJIен сертиr|икат.
i,.]. С с1,1,глt 4l и lcaT - оригинzrлен екземпляр, издадеlI от 11роизводит,еJIя съ.L(lrржir:
. FIаименоваtlлIе на завода произволи,tеJl
lil11\_1\

.

'I'ехничсски данни
. Масiтга и номера }Ia Uар,гидага
. I loMcpa па съответIlия стаI.Iларт
6.4.Iiриемо - прсдаватеJIеI] протокол;
6.5.Фак,гура - оригиIIал
]рtллоrt<ения:

l

Ilриlтоrкение Nr:l -,Щокумен,г за упълномощаваIIе, KoI,aTo лицето. което подава оферттга, не е
заl(оIIlIrlяl пl]едсl,ави,I,ел на rIастника./НЕПРИЛОЖИМО/
llpпllclrl<clrlrc Л'л2 - !екларация, че при изIотвяне l{a офертата са сllазеЕи задъJlжеtlията! овllрзаllll
с i(all],il}l l] осrII,уровки. опазване Ila окоJIната среда, закриJlа на заетосl"га и усJlовията IIа трУл.
I I1llt,пtl;ксllltс Nl3 flокументи по чл. 52, ал.З о,г ЗОl I, в случай, че сс l(оl(азва
l
.I(I.!IIi}iuicI ll Iос,г./НDПРИЛоЖИМо/
\'пr,.ilttrlrltlillell да подпиtttе настоящото предложение е:

flaтa 05 rоrlи 201 7г.

ПОДПИС и tlllЧАТ:
'

I'о.гlорлrнlса
}/ttравлl,гел

Андоrtова

Пr

I]EHOBO ПРЕДJIОЖЕНИЕ

LО4мцlл!_lL3

..иFI)(ЕнЕринг коIJсулт Ес,, Еоод,

()r

L,LII{/БУЛСТА1' .20261]290 седалиuIе и адрес на управлеrrие

]

I

'р. Русе,

y,ll. ..I l'rlcBclt" Л! 2. вх, 2.

rсл.:

+

З598[168l9299,

факс:

e-nrail: еlrцiпеtrit-lg, cqrrsult.esiiiat]r,. Ьц

па офертлt с прелмеf;
.,!ocтaBK:r на IIоJIипропплсrrови торби за техIIологичIIите tlуждrt rra ,,Брике:l" ЕАfl" с реф.
м |4200з-2017- ОПrlс
Кт,лr or[lep,l,a за вт,зJlага}lс rrа обществена поръчка чрез обява за ст,бирапе

l,lзllr,rttlсllис,го }Ia пъл}lия предмет на поръчката ще извършим при сJIеляите Ilени:
Обпtа

Коллtчес

наименоваtlие

Мярка

-тво

Ед. цена в лв.,

безДflС

сто!"Iпост в
лв., без

ддс
ПолилропилеIlови торби

l

бр.

400000

Обпlа стойност в лв., без ,IИ(С

0,1 69

67600.00
67600,00

Словолt: шестдесет и седем хиляди и
шсстстотиI{ lIeBa
Ilре.lрlаl,анага от нас цена за изпълнение на поръчката е в JIева, без ДДС, I)DP складова база на
IJr,злоrtсрrтстtя в гр,Гълъбово Извън грала, обл. С,гара Загора (Инкотермс 2010) и вItлк)tIва всиtIки

pa]xorlIi [lo доставI(ата.

I_{ена,гаеокоIIrIателнаитвърда,инееобвързанаскаквитоидаедругиусловия,кредитнri|l
]IJ!aTe)I(Hи срелства, форми на плащане и гаранции, освен изрично

упоменатите в {окуплентаllия,га
зir учас,гие. I {crIaTa вклtочва всички възможни разходи по изпъJIнениеl,о tla llоръчкага и lle може
да бълс промеltяна, освен на основанието! посочено в ,Щокlментацията за участие.

lprteMaMc и сме съгласни с предварителtlо Ilосочено,го o,I, Вr,з.llоllси,l,еля в обявата по
общес,гвеrIата поръчка изискване, че ако предложената от IIас цсIIа за доставка IIа
полипропилепови торби надвишава 0,17 лв. (нула цяло и седемнадесет стотни лева) на 1 бр., без
IзкJlIочеtt ДДС ще бъдем отстранени о,г участие в процедурата.
I

Прпсмаме ус;rовия,Iа нд плащане посочени в проекта на договора.
f|еItларираме. че в случай, че бъде открито несъответствие между предлоп(еIIи,ге елиltиLtIIи цеFIи ll
обrца cToirHocT, поради допусната техническа грепIка от Hallla страIIа, смо съгласн}I Възлоrки,геля,t,
j(a к_пalс}lра ttatlaTa оферта на база предлолtените по-ниски цеIIи.
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