АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
t000 Софrlя, ул. "Леге" .l
e-mail: aop@aop.bg
и

нтернет адоес: http://WWW.ao

р,

Ье

оБявА
за обществена поръчкд на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: реф. Nэ l4200З - 2017-ОПнс

Възложител: r,Брикел" ЕАЩ
Поделение (Kozamo е прllпоJlсu.ll о) : f......)
Партида в регпстъра на обществените поръчки: 00758
Адрес: Република България, гр. Гълъбово, Извън града, п.к. 6280
Лица за контакт:
Иван CttMeoHoB Монев Ръковоdumел оtпdел Търzовскu;
KpacuMupa Иванова Дuмumрова - Спеtlttапuсm ОП
Телефон: 0418l б 2З 9З
E-mail: market@brikel-bg.com
[остъпът до докумеЕтацията за поръчката е ограничен: [] !а [Х] Не
flопълнителна пнформация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[]

!руг адрес:

(.vоля, посочеtпе ёруz аdрес)

ПDиемане на документи и оферти по

път:

Г]

Ла [Xl Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] !оставки
[] Услуги

Предмет нд поръчката: ,rfiocTaBKa на полипропилепови торби за технологичIIпте нуждlI на
,,Брикел" ЕА.Щ" - реф.ЛЪ 1,4200З12011 - ОПнс

Изискване за гаранционния срок: Гаранционният срок на доставяните изделия трябва

да
покрива периода на използването им, съгласно предписанията на производителя, но не по-I\{алко
от б месеца, считаво от датата доставка.

Начин на плащане: Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 дни след

осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол
и фактура-оригинал издадена съгласно чл.l1З от ЗIЦС. Срокът за плащане тече от датата на
последното събитие или на последно представения документ.
Място на извършване: DDP база на Възложumеля /Инкоmермс 201 0/ в zpad Гълъбово - Извъrt
zраdа, обл. Сmара Заzора,.

Обща прогнозна етойност на поръчката -[ 68 000.лв, (шесmОесеm u ocelv хuляОч
вкллоченД!С)l
Обособени позицпи (Kozamo

е

хl Не

.,teBa), без

Номер на обособената позиция:
Наименование:

[

]

[.. . ... ]

ПDогнозна стойност

(в лв., без

ДДС):

Забе_цежка: Използваttпле mозlt разdел mолкова пъmu, колкоlпо са обособеlшmе позLll|ult.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (коzаmо е прttлоэtсttмо).
в т.ч.: Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях
лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дру)I(ество,
регистрирано в юрисдикция с преференuиален данъчен режим, освен lrри наличие на
изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици. Участниците представят декларация по образец,

изисквания за личното състояние:

За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП.
Участник, за когото са налице основание по чл. 54, arr. l, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да лредсiавtt
доказателства, в съответствие с чл. 56, ал. 1, т, i, 2 и З от ЗОП, че е предприел мерки, които
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

Правоспособност за упражняван€

на професионална дейност: няма изисквания

Икономическо и финансово състояние: няма изисквания
Технически и професионални способности: няма изисквания

Информация относно запазени поръчки (коzаmо

е прtlлоэюаvо),

[НЕ] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалнотс интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно поло}кение
[HEl Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Инфопмация относно запазени поDъчки (коzапо е прчложu,uо):

Критерий за възлагане:
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] I-{eHa и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разхолите
[Х] Най-ниска цена
[]

Показатели за оценка: (,llоля, повmореmе, колкоmо пъmu
Тежест: [ ]
Име: [..,...]

Срок за получавдне на офертите:
!ата: (ddlMM/zzzz) [06,06.2017 l

е необхоdttмо)

(чч:мм) [l6:15]

Срок на валидност на офертите:
!ата: (dd/M м/zzzz) |06.| 1.2017]

(чч:мм) [16:15]

ffaTa и час на отваряне на офертите:
[ата: (Dc)/M,M/ezzz) |01 .06.2011 г,l

(чч:мм) [10:00]

Място на отваряне на офертите: Заседателната зша на ,,Брикел"

ЕА.Щ.

Информация относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] ,Ща [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [. .. ...]

,.Щруга

информачия

Към офертата си всеки участникът прилага:
1. .Щекларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП - по приложен образец.
2. fiекларация по чл. 54, ал. 1 , т. 3-5 от ЗОП - по приложен образец.
3. ,Щекларация по чл. 3 и чл. 5, а"т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциа,тен данъчен ре)tим, свързани с тях
лица и техните действителни собственици - по приложен образец,
4. !екларация за съгласие от подизпълнител (ако е приложимо се прилага декларация)
5. ,Щекларация по чл.6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари
6. ,Щокументи за поети от трети лица задължения (прилагат се ако участникът се позовава на
капацитета на трети лица).
II. Техническо предложение
1. Предлояtение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификацилr tt
изисквания на възложителя - съгласно приложения образец.
2. .Щекларация по чл.39, а,r. З, т.1 буква,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че при изготвяне
офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труда,
З. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е приложиNIо.
(Ка гмог на издел ията)
III. Щеново предложение
l. I_{eHoBo предложение съгласно приложения образец.
Възложптелят определя максимална цена на един брой полипропиленовиа торба в разпtер па
0,17 лв. /нула цяло и седемнадесет стотни лв./, без ДДС.
Оферта която надвишава посочената от Възложителя цена ва едни брой полипропиленовIIа
торба ще бъде отстранена, като неотговаряща на предварително обявените от Възлоrrirrтеля
условия на поръчката.

IV. Упълномощаване
1. .Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата! не е законният

представител на участника.
У. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписана от участника.

Офертата задължително се изготвя по образец на Възложителя, публикуван в профила на
купувача. Не се допуска вариантност на офертата, !о три календарни дни преди изтичане на
срока за получаване

на оферти, участниците

могат да изискват

от възложителя

лис]чIени

разяснения по условията на обществената поръчка. Писменото искане следва да бъде изпратено
на факс: 04l8 / 6 2З 93 или на посочения e-mail. Когато е използван вторият начин за искане Ila
документът следва да е подписан от представляващия участника 1lли негов
упълномощен представител, подпечатан с печата на дружеството - участник и сканиран в pdt'.
разяснения,

формат. Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното
предоставяне на информацията се счита, че всички заинтересовани участници са уведомеIiи,
Когато протоколът от работата на комисията не е получен от участника по някой от начиниге,
посочени в чл. 43, &,]. 2 от ЗОП, възложителя публикува съобщение до него в профила на
купувача, в електронната преписка на обявата. Протоколът се смята за връчен от датата llz1
публикуване.
Офертата се подава лично или по куриер в запечатан, непрозрачен плик.
И в двата случая трябва да бъде получена преди обявения краен срок за получаване. Оферта се
приемат всеки работен ден от 8:30ч. до 1б:l5ч. На плика да бъде изписано - ,,оферта", предпlет
реr. Nэ на поръчката, име, адрес, тел., факс, e-mail на участника.
1,I

При сключване на договора участникът предоставя гаранция за изпълнение на договора в раз\,1еl]
'l
на 4 0% от неговата стойност. Гаранцията се предоставя в една от формите по чл.l 1, ал,5 от ЗО[I.
ПрилоtItения към Обявата:
1

,Техническа спецификация на възложителя;

2.Образци на документи;
3, Проект на договор;

4, Указания за подготовка на офертата и провеждане на поръчката;

публикувани в профила на купувача.

При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предложения могат да присъстват
представители на участниците.

Щата на настоящата обява
',llM/zzzz) Г30.05.201

възложител
Трите имена: Янилцн Павлов Павлов

@+ý

: Изпълнителен директор на

4

ЕАд

Ш БРуIкЕ-п

ПРИЛоЖЕНИЕ

N9'1

ТЕХНИЧЕСКА СПВЦИФИКАЦИЯ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ
,r,Щоставка на полипропиленови торби за технологItчните нуrrци
J\Ъ

142003-2017

на,rБрикел" EAfl"

- оПнс

с реф.

Пълно описание на предмета на обществената поръчка: ,,flocTaBKa на полипропиленовIl
торби за технологичните нуждп на ,,Брикел" EAfl", както следва:
лъ

наименование

Мярка

количество

l

Полипропиленови торби

бр,

400 000

представят различни варианти на офертата. В изпълнение нп
разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено ,,или еквиваJIентно/и" навсякъде.
където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка.
техническо одобрение или техЕически етa}лон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато ,"]а
посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход IIлIл
производство.
При доставка на еквивалент да се посочи еквиваJIента. В случай, че се предлага
еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с r{pe,]
доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентеIl
начин изискванията, определени от техническата спецификация.
l. Срок за цялостно изпълнение на поръчката: Срок за изпълнение на договора: 15
месеца от датата на сключване на договора.
2.начин на изпълнениеi по зсtявка на Възлоэtсttпе,пя.
!оставките ще се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчки, изготвяtлlт
и подавани от страна на Възло}кителя.
Възложителят не е длъжен да заяви цялото количество изделия и не носи отговорност за
това,
3. Срок за изпълнение на доставката: до 7 ка,чендарни дни, считано от получаване на
заявка от Възлояtителя.
4. Място на изпълнение:. DDP база на Възложumеля /Инкоmер,мс 2010/ в epad Гъ,lъбово ,
Извън zраdа, обл, Сmара Заzора.
5. Технически изисквания:
Размер: 50/80 см.
Товароносимост: 25 кг.
Тъкан: полипропилен, нестабилизирана , плоскостно тегло 50 гр. /кв. м.
Тегло на торбата: 41,250 гр. +l- 5 %
6. ГаранционеЕ срок, срок за отстраняване на рекламация.
Гаранционният срок на доставяните изделия трябва да покрива периода на изпоJIзване,I,о
им, съгласно предписанията на производителя, но не по-мfu,Iко от б месеца, считано от датата
доставка.
Възлоrrtителят има право на следните рекламации:

Не се допуска да се

.
.
.
о

- за явни

недостатъци

по

изделията, липса

или

непълнота

в придружаваща,l,а

документация - в момента на доставка на изделията;
- за скрити или неявни недостатъци - в срок до 3 /три/ месеца от датата на доставка.

В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделия изцяло за своя

сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.
При рекламации, срокът за явяване на наши специаJIистите ще бъде до 5 календарни дни
от предявяване на рекламация от Възложителя, срокът за отстраняване на констатиран дефект
и/или подмяна ще бъде 10 дни след датата на съставяне и подписването на протокола за
рекламация от страна на Възложителя.

Експедиция и доставка, неоходими документи:
7.1. Участникът представя цDцl]9д!Езцý..]цlцlh9дfддд:
7.

-

Проспекти, брошури, каталози на производителя на изделията,
- .Щекларация за произход (когато е приложимо);
- Сертификати за качество;
- !руги документи удостоверяващи съответствието изделията с изискванията на Възлолtителя;
7.2. Опаковане пDи извъDшване на доставката:
7.2,1. Опаковането на изделията се извършва, като същите се поставят в кашони, сандъци,
пакети, рула или връзки.
7 .2,2, Всяка опаковка трябва да съдържа изделия от една партида.
7.2.З. Опаковката трябва да предп!вва изделията от механични повреди, разкъсвания, развързване
и pzlзMoTaBaHe при транспорт и съхранение.
7.3.

ffокументацияща:

7.З.l. Изделията се придружават от сертификат за произход, издаден от завода производител. с
който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изискванията на съответните за
продукцията стандарти.
7.3.2.Всяка партида се придружава от отделен сертификат.
7.3.3. Сертификатът съдържа:
Наименование на завода производител,
Технически данни.
,
Масата и номера на партидата
Номера Еа съответния стандарт

ИЗГоТВИЛ:
иван Монев

Ръководител отдел

ПРИЛОЖЕНИЕ л!2
оБрАзЕц l!!!

оФЕртА
ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Банка:

...,.......

- град/клон/офис:

....,.,.,....,,...,.,.....,...,,,....;

+Коzаmо

учасmнuкъlп е чуэюdеспранно лорttDttческо ,rluце, валупапа на бсtнковаtпсt с.llепlкtl сlеОв0
da бъdе в бълzарскч лева,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас обществена поръчка по Закона за
предмет: ,,!оставкл на
обществените поръчки чрез обява за събиране на оферти
полипропиленови торби за технологпчните нужди на,,Брикел" ЕА[" с реф.М 14200З-2017
- ОПнс, като подаваме оферта при условията, обявени в обявата и приложенията къNI FIея,
публикувани в профила на купувача, и приети от нас,

с

,Щекларираме, че:

Приемаме и ще спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата и техническата
спецификация, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде
възложена.
2. Съгласни сме с клаузите на приложения проект на договор. публикуван в профила на купувача
и ги приемаме безусловно.
3. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочена за дата на
получаване на офертата.
1

.

4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдем избрани

изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0% от стойността на същия, ще представя
следната форма: ......,......

за
в

/парична сума, банкова гаранция, застаховка-/

6. В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представим
изискуемите документи по чл. 58 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл, 54, ал.1, т.1-5 и 7 от
зоп посочени в обявата.
IIлII
на обществената поръчка няма да ползвам подизпълнители
При изпълнението
(пр uл

о э rc шм о

m

о

о с rп а в а)

Ще ползвам следните подизпълнители:

1. ...,......,.....

(наименование на tтодизпълнителя, ЕИК, вид на
дейностите, дела на поръчката, който ще се възложи).
Приложено Ви представяме доказателство за-поети от подизпълнителя задължения (ctKo е
прLUlоэlсLl,]vо се прuла?а dекпараtltп за съzласLlе оm поdttзпълнumелt).

I. Приложено Ви представяме следните документи, изисквани от възложителя в обявата,
относно съответствието ни с изискванията на възложителя.

1.

2.
3.

ЗОП-по приложен образец.
от
ЗОП-по
приложен образец.
3-5
flекларация по чл. 54, ал.
[екларация по чл, 3 и чл. 5, a,r. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
.Щекларация по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и'7 от
1, т.

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързанI] с тях
лица и техните действителни собственици - по приложен образец.
4. Щекларация за съгласие от подизпълнител (ако е приложимо се прилага декларация)
5. ,Щекларация по чл,6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари по приложен
образец.
6. ,Щокументи за поети от трети лица задължения (прилагат се ако участникът се позовава на
капацитета на трети лица).
II. Техническо предложенце
1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификациlr и
изисквания на възложителя - съгласно приложения образец.
2. .Щекларация по чл, 39, а,т. 3, T.l буква ,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че при
изготвяне офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на
околната среда, закрила на заетостта и условията на труда.
3. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато е прило)tип{о.
(Каталог на изделията)
III. I_{eHoBo предложение
1. I-{eHoBo предложение съгласно приложения образец.

-

IY. Упълномощаване
1. .Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата,

не е

законният

представител Еа участника.
V. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписана от участника.

fiaTa

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

г.

(име и фамилия)
(длъжност на представляващия Участника)

.l

оБрАзЕц !ll

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От:
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:

тел.: .................................,

..., e-mail:

факс:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
,r.Щоставка на полипропиленови торби за технологпчните нужди на rrБрикел" EAfi" с реф.
J\! 142003-2017.Щекларираме,

оПнс

че сме запознати с изискванията и условията за участие в обявената от Вас

обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възраlкенIrя.

Офертата съдържа един вариант за изпълнение

на поръчката, съгласно изискванията

на

възложителя.
Дко бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, изпълнението ще бъде в IIълно съответствие с
Техническата спецификация и условия за изпълнение на поръчката.
Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови, неупотребявани и произведени до 3 месеца предlt
датата на доставка, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите илt]
изработката им.
Предложените от нас условия са както следва:

1.По настоящата обществена поръчка предлагаме да Ви доставим:
J\Ъ

1.

наименование
Полипrrопиленови торби

Мярка

количество

бр.

400 000

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълненt,Iе на
разпоредбата на чл,48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено ,!или еквиваIентно/и" навсякъде,
където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка,
техническо одобрение или технически етаJIон по чл.48, м.1, т.2 от ЗОП, както и когато са
посочени

модел,

източник,

процес,

търговска

марка,

патент!

тип,

конкретен

произход

илl1

производство. !опуска се доставка на аналози, произведени от същия или от друг производител,
При доставка на еквиваJIент да се посочи еквивalлента. В случай, че се предлагtl
еквиваJlеЕт, 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.
Технически изlIсквания:
Размер: 50i 80 см.
Товароносимост: 25 кг.
Тъкан: полипропилен, нестабилизирана , плоскостно тегло 50 гр. /кв. м.
Тегло на торбата: 41,250 гр, +l- 5 %

о
.
.
о

2. Срокове п начин на изпълнеЕие на поръчката.
Срок за изпълнение на договора: 15 месеца от датата на сключване на договора.
начин на изпълнение,. по заявка на Възлоlкumеля
Срок за изпълнение на доставката: до 7 календарни дни, считано от получаване на заявка от
възложителя.
Място на изпълнение: DDP база но Възлоltсutпеля /Инкоmермс 2010/ в zр.Гълъбово, Извъtt
zpada, обл. Сtпара Заzоро.
3. Технически

характеристики на предлаганите изделия:

изисквано от Възложителя
лъ

1.

наименование

Полипропиленови
торби

Техпически параметри
Размер: 50/80 см.
Товароносимост:25кг.
Тъкан: полипропилен,
нестабилизирана, плоскостно
тегло 50 гр. /кв. м.
Тегло на торбата:
41,250 гр. +l- 5

Мярка

колrlчес,гво

100 000

бр.

Yо

Предлагано от участника
J\ъ

наименование

Мярка

количество

1.

*Учасtпнtttцtmе заOълэtаtmелно dа попълttяm mаблuца ,,Преdлоэtсенuе tla учOсmнlка" с
конкреmrшпе лпехнLlческu харакперuсmuкtt на преdлаzанumе uзdелuя, съобразно зсtdсtнttяmсr ца
възложчmеlя,
**

Гаранционен срок и рекламации.
5.1. Гаранционният срок на всички предлагани изделия, предмет
5.

на

поръчката

е

..месеца /не по-кратък от б месеца/, считани след датата на доставка.

Възложителят има право на следните рекламации:
- за явни недостатъци по изделията, липса или непълнота в придружаващата
документация - в момента на доставка на изделията;
- за скрити или неявни недостатъци - в срок до 3 /три/ месеца от датата на доставка.
В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделия изцяло за своя
сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.
5,2, При рекламации, срокът за явяване на наши специалистите ще бъде до 5 календарни дни от
предявяване на рекламация от Възлоrкителя, срокът за отстраняване на констатиран дефект и/или
подмяна ще бъде 10 дни след датата на съставяне и подписването на протокола за рекламация от
страна на Възложителя.

6..Щокументи, които ще представяме на Възложителя при извършване на всяка отделна
доставка:
6.1. Изделията се придружават от сертификат за произход, издаден от завода производител, с
който се гарirнтира, че доставяната партида отговаря на изискванията на съответните за
продукцията стандарти.
6.2. Всяка партида се придружава от отделен сертификат.
6.3. Сертификат - оригинzrлен екземпляр, издаден от Производителя съдържа:

.
.
.
.

Наименование на завода производител
Технически данни
Масата и номера на партидата
Номера на съответния стандарт
6.4.Приемо - предавателен протокол;
6.5.Фактура - оригинаJI
Прцдqд9цдд:
Приложение Nл1 - ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника.
Прилоlrtение No2 .Щекларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързан1l
с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
Приложение Ne3 -.Щокументи по чл. 52, ал.3 от ЗОП, в случай, че се доказва еквивалентност.
Упълномощен да подпише настоящото предложение

.Щата

е:

г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия Участника)

оБрАзЕц

IIl

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от:
(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ:

Към оферта за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предl\Iе],:
,,.Щоставка на полипропиленови торби за технологичните нужди на ,,Брикел" ЕАЩ" с реф.
]\} 142003-2017- ОПнс

Изпълнението на пълния предмет на поръчката ще извършим при следните цени:

наименование

J\9

i.

Полипропиленови торби

Мярка

Количес
-тво

Обща

Ед, цена в лв,,
без

ДДС

стойност в
лв., без

ддс

400000

бр.

Обща стойност в лв,, без ДДС
Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДЦС, DDP складова база на
Възложителя в гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора (Инкотермс 20l0) и включва всиtlкli
разходи по доставката.

iJенатаеокончателнаитвърда,инееобвързанаскаквитоидаедругиусловия,кредитнrIrl
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията
за участие. l{eHaTa включва всички възможни разходи по изпълнението на поръчката и не ]\,Iоже
да бъде променяна, освен на основанието, посочено в ,Щокументацията за участие.

Приемаме и сме съгласни с предварително посоченото
обществената поръчка изискване, че ако предложената

от Възложителя в обявата
от нас цена за доставка

по
на
(нула
и
седемнадесет
стотни
лева)
на
1
бр.,
без
полипропиленови торби надвишава 0,17 лв,
цяло
включен
ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

!!С

Приемаме условията на плащане посочени в проекта на договора.
!екларираме, че в случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цеrlli и
обща стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоlтсителят
да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.
Упълномощен да подпише настоящото предложение е

!ата

:

г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:
(ипrе и фамилия)

(длъжност на представляващия Участника)

8

Образец

ДЕ КЛАР А ЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл, 3 и чл.5, т. 3 от Закона за икономическите
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във
връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,flocTaBKa
на полипропиленови торби за технологичните нужди на,rБрикел" EAff" с реф. J\i
14200З-2017- оПнс
|1опълвап се mрuпе ttMeHa tt dлъэлслlосплtопlо ксlчеспlво

,Щекларатор

Наименование на участника

Наименование

на съдружника

обединението

в цопъпва се caNlo ако

,орudлtческо лuце

учаспнuк е обеduненttе, коеmо не

е

,ЩЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дружество (вяоноtпо се поdчерц!ýцL регистрирано в юр]Iсдикции с
преференцимен данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциуNI, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

2, Е/Не е свързано лице (вявцрцо_!9__цр0!!рщ с друх(ество, регистрирано в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез грах(данско

друlItество/консорциум, в

което участва дружество, регистрирано в

юрисдикция

с

преференциален данъчен режим

3. Представляваното от мен друя(ество попада в изключението на чл. 4, т. от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителt,tи
собственици.

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в Iорисдикция с
преференчиапен данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисд}Iкции с
преференчиален данъчен режим.
Задъляtавам се при промени на горепосочени,l,е обстоятелства да уведомя Възложителя
в седемдневен срок от настъпването им.

Известно ми е, че за посочване на неверни данни
наказателна отговорност по чл. З l3 от Наказателния кодекс.

!АТА:

201 б г.

в настоящата

декларация нося

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

(име и фамилия на представляващия участник)

9

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал.З, т.1 буква,,д" от ППЗОП

!олуподписани

ят / -нат al

(mрumе tMeHa)
с

ЕГН

от

.-

издадена на

л. к. Nq

МВР

гр.

в качеството си на

във връзка с обявената

на ччастника

обществена поръчка с
предмет:

,rffocTaBKa на полипропиленови торби за технологичните нужди на,,Брикел" ЕАЩ" с реф.
лЪ

14200з-20l7- ОПнс

ДЕКЛАРИРАМ:
При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровкIl,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорнос,Iта по чл. 3l3 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:

Подпис;

(tше u фамttлuя)

]0

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител, по чл, 66, ал.1 от

.Щолуподписани ят l -н
с

ЗОП

ат aJ

(mрumе tпteHa)

ЕГН

л. к. Ns

в качеството си на
от МВР, гр.
на подизпълнителя
със със седалиIце и адрес на управление:

издадена на

Еик

ДЕКЛАРИРАМ:
l

, Съгласие

на участника

за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръчка

(посочеmе учасtпнttка, на койmо сmе поЬuзпълнtппе.п)

2.

Запознат съм

с

предмета на горепосочената обществена поръчка

и

лриепt:tпt

условията на процедурата, одобрена от възложителя,

З.

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, няп,lаIuе
право да се явим като участник в горепосочената обществена поръчка.
4,
Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от
предмета на поръчката
..... (опuсваm се). които представляват
0%
от общата
стойност.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Щата:

Подпис:
(tt:tle u фшчuлuя)

l]

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, а,т.5 от ППЗоП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т, 1,2 и 7 от ЗОП)

от участник в обществена поръчка с предмет:

,,{оставка на полипропиленови торби за технологпчните нуrrцп на ,rБрикел" ЕА.Щ"
реф. J\Ъ 142003-20l7- ОПнс
!олуп одпис
с

ани ят l нат aJ

ЕГН

от

издадена на

притежаващ лична карта Nч

МВР,

с

адрес:

гр.

в качеството си на

представляващ

и адрес на

със седалище
тел./факс:

уIIравление:

вписано в търговския регистър към Агенцията по вписваlIията с ЕИК Jф

ИН по ЗДДС

Np

ДЕКЛАРИРАМ,ЧЕ:
1.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а-l59г, чл,
|72, чл.192а, чл, 194-21,7, чл. 219-252, чл. З01-307, чл. 321, З2lа ц чл. З52-З5Зе от Наказателrtия
кодекс.

2.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, анмогично на тези по T,l. в

друга държава членка или трета страна.
3.С влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или

4. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен, по смисъла на

..,Е

2,

т. 21 от .Щопълнителната разпоредба на ЗОП.

Известна ми е отговорността по чл. 31З от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
.Щата:

Подпис:

(ulle u фа.lluлttя)
Образец

l]

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал.5 от ППЗоП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. З -5 от ЗОП)
от участник в обществена поръчка с предмет:
,,.Щоставка на полппропиленови торби за технологичните нуяци на ,,Брикел" ЕА.Щ" с реф.
Ng 142003-2017- оПнс
ят l -нuт al

!олуподписани
с

ЕГН

притежаващ лична карта

от МВР, гр,

М

издадена на

адрес:
в качеството си на

представляващ

и адрес на

със седа.r,]ище

тел./факс:

управление:

вписано в търговския регистър към Агенциата по вписванията с ЕИК Jф

ИН по

З!!С

JФ

ДЕКЛАРИРАМ,

ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам няма задължения за данъци и задължителнll

осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал,2, т. 1 от !анъчно-осигурителЕия процесуа.пен
кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седмището на възложителя 11 на
кандидата

или

участника,

или

аналогични

задължения,

установени

с

акт

на

компетентен

орган!

съгласЕо законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, лlд
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по сN,Iисъла на чл. 162.
ал. 2. т. 1 от Данъчно-осигуtlителния пвQдýýуадýц дQдgцq и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задъл)Itения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата!
в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване ил1.1
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила,
( В точка 1.1 , се посочва само вярното)
нfu,Iице
неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ап. 5 от ЗОП
2. Не е
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържаниеj
свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците,
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности rr
квалификация, когато е приложимо).
4. Участникът, който представлявам е предоставил азискващата се информация, свързана с
удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците. (вклtочително
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация,
когато е приложимо)
flекларирам, че посочената информация е вярна и съм запознат с наказателната отговорност
при представяне на неверни данни.
г.

!екларатор:

Забележка: Горните деклараIии се подписват от лицgго/л.rцатц което/които моrке/могтг
самостоятелно да представ:rява./т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

lз

тел./факс

........,

e-mail

.,

www ,.,,..............

!екларирам, че действителен собственик по смисъла на чл, 6, ал,2 ЗМИП във връзка с чл. З, ал. 5
следното физическо лице/следните
ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са
физически лица:
1.

моб.тел..............,..............,е-mаiI

тел.

)

Известна

ми е

наказателната отговорност

по чл. 3lЗ от

Наказателния кодекс за
l4

деклариране Еа неверни обстоятелства.
....,..............,.......г.

!еклараrор:

гр. ..........,.....,.......

l,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,.,,,,.........,....................,./

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

Чл. 6. (2) Лицата по чл. З, ал. 2 и 3 (заб.ред. - включително ЧСИ като лице по чл. 3, ал.2, т32 от
ЗМИП) идентифицират физическите лица, които са действителни собственици на клиент.юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на тяхната идентификация .,. При
липса на друга възможност идентифицирането може да се извърши чрез декларация, подписана
от законния представител или пълномощника на юридическото лице..,.
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл. 11.

(

1) ,Щекларацията по

чл.6, ал.2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. З, ал.2 и 3 ЗМИП или

пред определен от него служител преди извършването на операцията или сделката.

i,

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕ!МЕТ:

!ата:
Подпис:

(tt,tve u

фочпlпtп)

lб

ПРИЛОЖЕНИЕ N!З

договор
J\ъ............/20l7
,Щнес

.,...............201'7 г., в гр. Гълъбово, между:

със седа,тище и адрес на управление: гр. Гълъбово - извън града, област
Стара Загора, , тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 12З526494, Електронна поща:
rnalket@bгiltel-bц.com, Интернет адрес: http://www.bгikel-bg.com, регистрирано в търговскI.1я
регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК |2З526494; Разплащателна сметка: IBAN:
гр.Стара Загора.
BGl4LINCR70001521779468, BIC КО.Щ: UNCRBGSF, Уникредит Булбанк
представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано за крагкос,г

"БРИКЕЛ"ЕАff,

А!

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

, със седfuтище и адрес на управление: . . . . . . . ; Регистрирано в търговския
при
Агенцията
по вписвания с ЕИК: ..........; Електронна поща: ..,....,..,..,..Интерне,r адрес:
регистър
Разплащателна сметка: IBAN: ...,...,..,.....; BIC: ........,....,..,
банrtа
, . . .

.

, .

, . .

.

, .

в

представлявано

от...................l

наричано

за краткост

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание утвърден Протокол от ..,,......, г. от разглеждане и оценка на оферти и класиране на
участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, a,r. З от ЗОП в rrроведена процедура
торби за технологlлtlнIlте
за възлагане на ОП с предмет: ,,.Щоставка на полипропиленови
нужди на ,,Брпкел" ЕАД" - реф. N9 142003-2017 - ОПнс, се сключи настоящият !оговор за
обществена поръчка за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Предметът на настоящия договор е ,,.Щоставка полипропиленови торбll
технологичнпте нужди на ,,Брикел" EAfl", възлолtена вследствие проведена процедура

1.

:tд

за

торби за технологичнпте
нуждII на
възлагане на ОП с предмет: ,,.Щоставка полипропиленови
,,Брикел" EAfl" - реф. ЛЪ 142003-2017 - ОПнс.
Прогнозните количества на доставяните изделия са : 400 000 бр. полrrпропr,леновi,
торби.
Изделията, предмет на доставка следва да притежават следните характеристики:

2.

-

3.

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. +l- 5 %.
.Щоставяните изделия са описани по наименование и количество в техниаIеската спецификацlrя в
документацията по процедурата (Приложение Nq1 към договора) и в техническо предложеll}Iе з2i
изпълнение на обществената поръчка (Приложение J,{Ъ2 към договора), които следва да се счI-1тат
за неразделна част от договора.

4,

!оставката се извършва след заявка за готовност от страна на Възлоlrtителя, която може

5.

Условията за доставка са описани

да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез електронно съобщително средство,

поръчка.

6.

в

техническата спецификация

по

Обществената

flоговорът се сключва в резултат на проведена процедура по чл. 20, ал.
възлагане на обществена поръчка, рег. JФ 142003-201 7 - ОПнс.

3 от ЗОП

за

l7

1.

Общата стойност на договора е .............,без ДДС, DDP площадка ,,Брикел" EAl[, гр.
Гълъбово, съгласно INCOTERMS 20i 0.
Единичните цени на изделията са съгласЕо l{eHoBoTo предложение (Приложение NsЗ къмI
2,

договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след
осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен
протокол и фактура-оригин&т издадена съгласно чл.l1З от З!!С. Срокът за плащане тече от
датата на последното събитие или на [оследно представения документ.

3.

Ш. 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 гаранционеЕ срок за изделията.
Срокът за изпълнение на доставката след заrIвка - до 7 (седем) календарни дни от дата,I,а
2.
на подаване на заlIвка от Възлояtителя,

3.

Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при

настъпването на непреодолима сила непредвидено или непредотвратимо събитие от извы{реден
характеР (напримеР войни, прироДни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълнения).
възникнало след сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че някоя
от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъя(на в двудневен срок o,1,
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.

1.

Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за
експедиция на изделията, минимум 1 (елин) календарен ден преди доставката им. Възлоlrtителят

организира извършването на входящ контрол на доставката.
При доставка Изпълнителят представя на Възложителя следните документи:
- Сертификат за произход или качество, с който се гарантира, че доставяните изделия
отговарят на изискванията на съответните за продукцията стандарти;
- Фактура - оригинаJI.
.щоставка без изискуемите док}менти няма да бъде приемана от Възлоrкителя.
Приеман"rо nu до"ruuпата се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в
присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството.
качеството и пълнота на окомплектовката на доставените изделия (чрез визуален контрол),
наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните
подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в
склада на Възложителя.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството
на изделията или не11ълнота в окомплектовката Изпълнителят доставя липсващите изделия в
срок до l0 (лесет) календарни дни. В приемо-предавателния протокол се отразяват доставените в
склада на Възложителя изделия, както и всички възражения на страните по повод доставката.
всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за

2.
3.

4.

негова сметка.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качеството,
възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-предавателния
протокол се описват оставащите в склада на Възложителя изделия, както и количеството и
причините за връщане на некачествените издепия. Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет)
кarлендарни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му и отговарящи
качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия

5,

l8

отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изделията се прие]чlат с
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 текущ
контрол на доотавените изделия за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се
установят несъответствия R качествено отношение с показателите от заводските документи,
Възложителят уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани негов представител, който
трябва да се яви в срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде съставен двустранен KoHcTaTlIBeH
протокол за откритите недостатъци по материалите. В протокола се отбелязват евентуzrлните
възражения на Изпълнителя. Ако в горния срок не сэ яви представител на Изпълнителя за
констатиране на недостатъците, Възложителят сам съставя констативен протокол, в който се
описват откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Аксl
явилият се представител на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол,
Възлоrrtителят отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да
бъдат и от персонаJIа му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В
срок до 10 (десет) календарни дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е длъже}I
да достави на Възложителя, изделия, заменящи некачествените и отговарящи качествено п
количествено на изискванията на Възложителя. При полу{аване на новите изделия се извършва
входящ контрол. Изделията се приемат с подписването на приемо-предавателен протокол.
Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т, 3 от Раздел IX
на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приеN,lопредавателните протоколи по т.5 и т.6, подписан от двете страни, след доставка на материали,
отговарящи на изискванията на Възлоlкителя.
В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 или при
протокола по т. 8, от настоящия рaвдел на договора,
констатирани недостатъци съответно
на
Възложителя
Изпълнителят представя
фактура - оригинал, съдържаща описание на
доставените при конкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количеств21 и
обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол.

6.

7,

9.

-

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА

1.
транспорта,

Опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на
пренасянето!

товаренето

за температура и влажност.

и

разтоварването.

Опаковката

съответства

на

изискванията

2.

ИзтlълIlителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди по Bpe}Ie
на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка. Изпълнителят е длъжен да
възстанови щетите за своя сметка.
След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони, паJIети илIi
3.
сандъци,остава в собственост на Възложителя и същият не дължи връщането им на Изпълнителя.
Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е видно
годината и месеца на производство.

4,

VI. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнен}Iе в
1.
една от формите определени в чл. 1l1 на ЗОП, в размер на.........,.....,.. , представляващи 4 О/о от
стойността на договора, закръглена до лев.
Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след датата на фактичесКо
извършване на последната доставка по договора и след отправено искане от cTpaFIa lla
Изпълнителя до отговорника по договора.

2,
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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 3 (три)
работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т,l,т.2, т.3, т.4 т,5 и
т.6.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ

l,

Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови, неупотребявани,
произведени до З lтриl месеца преди датата на доставката, без явни или скрити дефекти,
произтичащи от дизайна, материilлите или изработката им, отговарящи на изискванията Ila
стандартите в страната и отраслови нормали в дадената област, както и на изискванията o,t
документацията към обществената поръчка.
Гаранционният срок на доставените изделия е ..,..........., от датата на съответната доставка.
З. В гаранционния срок Изпълнителят заменя всички некачествени изделия изцяло за своя
сметка, в това число поема и транспортните рaвходи за подмяната.
4.
При констатиране на дефект по изделията, Възложителят уведоIчIява Изпълнителя и KaHl.t
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 евентуzLтните възражения на Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви представLlтел
на Изпълнителя, Възложителят сам съставя констативен протокол, в който се описват откритите
недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият се представител
на Изпълнителя откаже да подпише констативния протокол, Възложителят отбелязва това
обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от персонала му, след
което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок до 10 (десет) капендарнл1
дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е длъжен да достави на Възлояtителя,
изделия, заменящи некачествените и отговарящи качествеtlо и количествено на изискванията на
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възлояtителя.
Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са минали всички етапи на
заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите документи.

5.

6.

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1.1. има право:

1.1.1. да oкzrзBa текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлоrrtителя в
изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания не
излизат извън рамките на договора.
].1.2. да не приеме изделията, в случай, че има забележки по за неточно изпълнение в
количественно или качественно отношение,
е длъжен:
1,2,1. 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 изделията
отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представени всички
придружителни документи.

1.2.

2,

2.1.
2.2,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

се задъля(ава да уведоми Възложителя 1 ден преди готовност за доставка.
се задължава да представи необходимите документи при доставка;
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2.З.

се задължава да изпълни поръчката в количествено и качествено отношение и при цени)
съответстващи с приложените в офертата му техническо и ценово предложение, неразделна част
от договора;
2,4, се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел III от договора.
2.5. се задълх(ава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискваниятz1
на чл.l lЗ от ЗДДС и чл,4 от Закона за счетоводството.
се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до
територията на ,,Брикел" ЕА,Щ и да изпълнява тези изисквания.

2.6.

l.

Възложителят дъл}ки на Изпълнителя неустоЙка в размер на 0,1 О/о, върху неиздължената
сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 О% от стойността на забавената
сума.
При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на изделията,
както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатираtILI
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 забавеното
изпълнение, но не повече от 150% от стойността на договора,
Ако забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения надхвърли 20 (лвалесеl,)
каJIендарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
При неточно изпълнение изпълнителят дъллtи неустоЙка в размер на 3%о от стоЙността нl
3.
договора за всеки установен случай на неточно изпълнение,
4.
При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълrки неустойttа
в размер на 30% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да изтеглtl
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

2,

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1.
_

.Щоговорът се прекратява:
с изтичане срока на договора;

- по взаимно съгласие на страните;

- при неизпълнение на някое от договорните задължения на Изпълнителя - с l0 /десет/ дневно
писмено предизвеотие от страна на Възложителя,
- с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
2, Прекратяването на договора се извършва на основанията и по правилата, регламеIlтиранLl в

зоп.

к. подсъдност
l.
за

Т{а
решаване

основание чл.]l7, ал.2 or ГПК страните се споразумяваг. че в случай на
на

споровете

по

пътя

на

преговорите!

същите

подлежат

на

компетентния съд по местоседалището на Възложителя.

не

въз\lо)Itнос

разглеждане

l

от

ХП. ОБЩИУСЛОВИЯ

1.
2,

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

За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търговския закон

и другите действащи в Република България нормативни актове.
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Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна) при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за
задълх(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.

всички въпроси, възникнzlли при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят се обръща към отговорника
на договора- указан по-долу.

По

Приложения:
Прилоrкение NЪ 1: Техническа спецификация от документацията.
Приложение Nq 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Прилоrкение J,{Ъ 3: I \eHoBo предложение на участника.

ОlговорникподоговоротстрананаВьзлоll<ителя:

......,,,..,......-;;.;;;;;;;.;""rn"o.'l

Име, фамилия, длъ)tност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
l Янилrдя Павлов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/

/............................../
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ПРИЛоЖЕНИЕ N!4

УКАЗАНИЯ ЗЛ ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГЛНЕ НА ОБЩЕСТВВНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОРЪLIКАТА
Настоящите указания са валидни и се прилагат за подготовката на оферти при възлагане
на обществени поръчки, обявени по реда на чл.187 от ЗОП - събиране на офертп чрез обява.
Общи условия относно възлагането на порьчката
1.1. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронн}l
средства до обявата за събиране на оферти на всяка поръчка, техническите спецификации и вся(а
лруга информация, свързана с изпълнеЕието на поръчката когато е приложимо, образци на
документи. I_dялата документация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка
1.

на конкретната поръчка.

1.2. Всяка поръчка получава уникален референтен номер, под който MolKe да бъде намерена в
профила на купувача.
1.3. !о три дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, посочен в обявата, BceKlt

участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условия.
Искането за рrвяснение се изпраща на посочения в обявата факс или e-mail. Когато искането е
направено по e-mail, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия
дружеството.
1,4. Най-късно на следващия работен ден в електронната преписка на поръчката, в профила на

купувача,

се

публикуват писмени рaвяснения

по

условията

на

обществената поръаIка.

Разяснението не се изпраща отделно на конкретния участник, отпрzrвил искането за разяснен!Iе.
1.5, Искане за разяснение изпратено или получено след обявения краен срок по т.l.З не се
разглежда.
1.6. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възложителят
удължава срока с най-малко три дни, Съобщение за ново-определения срок за получаване и
отваряне на оферти се публикува в профила на купувача,
1.7..Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени илLI
допълни офертата си.
1.8. След изтичане на срока по T.1.6 възложителят разглежда и оценява получените o(lepTlt
независимо от техния брой.
1.9. Когато обявата за събиране на оферти

е прекратена в срока до получаване на оферти,

съобщение за прекратяването се публикува в профила на купувача, в електронната преписка IIa
поръчката.
2. Подаване на оферти

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството - ,,Брикел" ЕА,.Щ, обл. Стара Загора,
общ. Гълъбово, гр.Гълъбово -извън града, п.к 6280, в отдел ,,Търговски".
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от Възложителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на

участника.

2.3. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извърlпват
изменения или допълване на офертите ще се считат за оттегляне на офертата.
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2.4. ,Щокументите, свързани с участието в поръчката (офертата), се представят от участника или
от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявата.
2.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаi(овка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците.з обединението когато е приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- наименование на поръчката, референтен номер, а когаго е приложимо и обособените позиции,
за които се подават документите.
2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позици!t, и участникът подава оферта за повече
от една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции. За
всяка обособена позиция се подава отделно техническо и ценово предложение, а когато е
изисквано от възложителя и отделна оферта за позицията.
2.7. Комплектуване на документите съдържащи се в опаковката офертата по т. 4,1.1 се поставят
в отделна папка/джоб; техническото предложение по т. 4.1.2 се поставят в отделна папка/дrкоб;
ценовото предложение по т. 4.1 .3 се поставят в отделна папка/джоб.
2.8. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в
опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е
приложимо - и за коя обособена позиция се отнасят.
2,9. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия Hol\{ep се
отбелязва ,,мостра".
З.

Изисквания към участниците при подготовка на оферта

При подготовка на офертата участниците са длъжни .ца спазват изискванията на възложителя,
да се придържат точно към обявените от Възложителя условия и образци, публикувалIи в
профила на купувача,
3,2, Всеки участник има право да представи само една оферта.
З.З. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител.
3.4, Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако Morrte
самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателство,I,о
на държавата, в която е установен.
3.5, Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата
си копие на документ, от който е видно правното основааие за създаване на обединението, както
и следната информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички члеIIове на обединението.
3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по оl,ношение на критериите, свързани с
икономическото и финансово състояние, техническите способности и професионална
3,

1

,

компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.
З.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че
ще разполага с техните ресурси, като представи дс)кументи за поетите от трети,ге JtиIlа
задължения.
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З.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на
които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от обществената поръчка
3.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители, същите следва
да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поети,ге o,1,
подизпълнителите задължения,
3,10, Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и
дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване о,|,
процедурата.

Когато участникът ще използва подизпълнител lи иlили се позовава на капацитета на TpeT}I
лица, декларации по .rл.54 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите и/или TpeTlITe
лица, а документи за доказване на съответствието с критериите за подбор на възло)Itителя в
зависимост от вида и дела на дейностите, които ще изпълняват.
З.l2. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно оферта
З. 1

или

1

.

да

участва

в

друго

обединение,

подаJ,]о

оферта

в

същата

поръчка.

3.13. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не
може да представя самостоятелна оферта.
3.14. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни

гlастници в една и съща поръчка.
3,15. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в
обявата, техническата спецификация на възложителя и приложенията. Невъзмо)кносгга лit
предостави цялата информация, изисквана в обявата и образеца на оферта или представянето на
оферта, неотговаряща на изискванията при всички случаи е риск за участника и N{оже да довеле
до отстраняването му от поръчката.
3.16, Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предлох(енIlте
дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията tlit
Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
3.17. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявата за
събиране на оферти.
3.18. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в
обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за
една или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обепl
по предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка илIl
част от съответната обособена позиция (група) не се рЕвглеждат и участникът представил такава
оферта се отстранява.

Изискваншя към съдържанието на офертата
4.1. Офертата на всеки участник следва да съдържа: ,.Оферта", ,,Техническо предлоrrtенtrе"
4.

l.t

,,L{eHoBo предложение", изготвени по приложените образ,rIи.

4.1.1. Съдъряtание на офертата:

- Оферта, изготвена по образец на възлох(ителя и публикувана в профила на купувача;

- .Щекларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т. l,2 п 7 от ЗОП (по прилоllсен
образец). .Щекларацията се подtIисва от лицата, които представляват участника.
- ,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1 т.3 - 5 от ЗОП (по приложен
образец). .Щекларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява
участника.
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и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношенlIя с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните тях
- Щекларация по чл. З

лица и техните действителни собственици.
-.Щекларация по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките среIцу изпирането на пари.
Попълват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законният представитеJl
на юридическото лице или едноличен търговец, за физически лица от физическото лице.
,Щекларацията се представят в оригинал. Участниците/ Кандидатите са длъжни да уведоNlя
възложителя при промяна промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по вреN{е на
осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения

ще представя за юредически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния
съответните
регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, за физически лица
удостоверителни док}менти в същия срок от настъпването на промяната.
-.ЩокумептIr за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професиона-лна

-

дейност прилага

-

се документ, ако е изискван в обявата.

,.Щокументи и доказателства относно икономическото и финансово състолние на
участника./подизпълнителя - ако се изискват в обявата.
- .Щокументи и доказателства относно технпческите п професионални способности на
участника/подизпълнителя - ако се изискват в обявата.
- !екларация за съfласие от подизпълнител;
- .Щокумент за поетп от трети лица задължения. в случай, че участннкът използRll
капацитета на трети лица:
- ffруги докryменти лtзtlскани от възложителя в обявата.

4.1.2. Съдържание на техническото предложение:

- ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител
на участника
- Техническо предложение по образец на възложителя и публикувано в профила на купувача;
-

!руги документи изисквани

от възложителя.

4.1.З. Съдържание Еа ценовото предложение:

- I{eHoBo предложение по образеu на вьзложителя,
- .Щруги

документи изисквани от възложителя.

4.1.З.1.I_{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение Еа поръчката, в лева без

!!С.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обща
стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника, комисията класира

4.1.З.2.

офертата на база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изпълнител е длъ)Itен да
представи на възложителя, ново ценово предложение, съответстващо на стойността, изчислена от

комисията, като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност,
4. 1 .З.2. В случай, че в предложената обща стойност за и:iпълнение на поръчката, участникът не е
включил стойността на определена номенклатура"/позиция от спецификацията, коте води до
промяна на стойността, офертата се отстранява.
4.1.4. Опис на представените документи.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, представляI]ащи
офертата му.

5.

Провеждане на обществената поръчка.

5. l . За

разглеждане на офертите възложителят назначава 'tомисия,
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5.2. Получените оферти се отварят на публично заседание на комиисята, на което могат да
присъстват участниците в поръчката или техни упълномощени представители.
5,3, Упълномощените представители представят на комисията- оригинаJI или заверено копие на

пълномощно.
5.4. Комисията има право по всяко време да проверява зfu{вените от участниците данrlи до
приключване на обществената поръчка.
5.5. Комисията прилага чл.72, когато установи, че предложението на някой от участниците. е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останfuтите участници.
5.6. Възложителят сключва договор с участника определен за изпълнител на обществената
поръчка.
5.7. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят N{оже
да прекрати поръчката или да определи за изпълнител втория класиран уаIастник. За отказ се
приема и Ееявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за
което възложителят е уведомен предварително.

5.7,1. Възложителят лрекратява поръчката

с

мотивирана Заповед. Същата се публикува в

профила на купувача и се изпраща на участниците.
5.7.2. Възлояtителят определя за изпълнител втория класиран участник със Заповед. Същата се
публикува в профила на купувача и се изпраща само на участника, определен за изпълнител.
5,8. При сключва}Jе на договора участникът представя документи съгласно изискването IIa чл.
67, ал. 1от ЗОП /издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по

чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП (свидетелство/а за съдимост) и по чл. 54, ал. 1, т 3 от ЗОП
(удостоверение за наличие или липса на задължения къ ,1 държавата, към общината по
седалището на възложителя и към общината по седалището на участника)/; гаранция за

изпълнение на договора в рaвмер определен в обявата,
Свидетелството за съдимост следва да е вaUIидно към да,I,ата на сключване на договора, всички
останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди подписване на
договора. !окументите се представят в оригинал или нотариално заверени копия.
5.9.Когато участникът е декларирал, че ще излолзва подLiзпълнител и/или трети лица, документи
по т.5.8. се представят и за тях.
5.10, Когато участникът е обединение, документите по т.5,8, се представят за всеки от

участниците в обединенето и за обединението (ако е приложимо).
5.11. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите ее предоставят в една от следните формll.
по избор на изпълнителя:
парична сума:
банкова гаранция;
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорIlостта lla
изпълнителя,
5.12. Когато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да се преведе по банковtt
сметка в лева: BIC КО.Щ: LINCRBGSF; IBAN: BG14LINCR7000152\'779468, при УниI{рq!ц!
Бчлбанк А! гр.Стара Загора или в касата на дDчжеството..
5.13 Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранци r тя трябва да бъде безусловна,
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възлолсителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за Бъзлагане на обществената поръчка
5.14. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на
възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължиN,Iата
гаранция за изпълнение,
Минимално съдър}кание на застрахователната полица, пi]едоставена като гаранция за
изпълнение на договор:
?1

5. I .1. 1 . lJircтpaxclBaTcл

I

Io IlOKp},1,1,tle: ,]а I]елта на [IастояLцljя дtlI овор ]ас ] pzlxoBaI е_]Iяi осlIг\/l]лва

зllс Il]axOBaTC,rIIIO IIoi(pIIltle на в,]е]\.{ан!lята по !,оговсlр Nl .. ,..,..,..,.. .....,..,.., с tl|]t,lNteT .....,.
:]acllllt\(lBaIIII IIl)Il \,сJlоI]lIя,Iа на IlастоящtIя застрахов:lтс_псtl ,1()l Ol]Ol] cl]c,lll} ll()сочеIJI] le lIO,]lt)-

l I

.

I} ]]llc](()Be:
II,IJ,IIIIo

lIлII частичIIо неизIiъJIнен}lе на задъJI)l(еIIliя съгJIаlсtl0 \,cjIO]]IlrIIil на cl(]llotteIItlrI

_ilt)I0BOI]:

5.14.], llовод ]а прсдявяваIiс на претенциti: IIъJItlо ll-rlи IIilcTtILllIo IIеIlзIIlljItlеlIlIe tIa ]адъ-]женIIя
с ],I ]l:lctIO Vс,!()виятat lltl сl(,ilючения договоl-)i
5. l..[.l. JIllrrити Ila отговорнос,1,:
I]
с) fr,Ia га lIo гараIlцията за всяка една lIре,I,енция:
l
I
с\ NIala IIо гalра]Ill1-1ята ]а всиtll(и претеIItlии I]l]ез cl)OI(a IIа зас ll]axol]I(a[a,
(l.
_}а всIIчIIII IIcypeJle}IlI вьпросlI се прII.[ага,r, разtlоlrелбIIr,е IIа 3:lltollll з:r об lцсс гlзсllll l с
IloI),LllI(II lt ПравлrrtIrrка ,ja прu.паган€то Nr),.
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