договор
л} 143004/2017

,ЩIIес.

..2018 г., в гр. Гълъбово, метtду:

"БРИКЕЛ"ЕАfi гр.Гълъбсrво, със седаJIище и адрес на управление: гр. Гълr,бсlвtr.
област Стара Загора, извън града, тел: (04l8) 6 21 28; (laKc: (0418) 6 25 28, ЕИК: 123526+9,+.
ЕлектронIrа поlца: пlагkеtl@Ьгikеl-Ьg.соlт, Интернет адрес: httЁДщцц. Ьгilts]:_l]g. llt_],!
регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК l2З526-{9,1:
Разплащателна сметка: IBAN: ВG 14UNCR700015217]9468, BIC КО!: UNCRR(lSll,
Уникредит Булбанк А.Щ гр.Стара Загора, представляваllо от Янrrлrrlr Павлов П:tвлоrз ИзпълнItтелеrr дIrроItтор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

,,РАДКОМ 200,1" ВООД., със седалище и адрес на управление: гр.

15, вх. 6, ап. 107, тел. 0886 60 80 18; (laKc 02 9]8 98

191'

Софr,rя, llпc

ffрутtба 1. бл,

Регистрирано в т,ьрговскt{я l]elllc,|,bl)

при Дгенцията по вписвания с ЕИI(: 1ЗlЗ26l55; Електронна поща: гаdсоm(4diг.ЬЦ. I4tllcpttc,l
адрес: htlр://rчrчw,гаdсоrrr.огg. Разплащателна сметка: ]BAN: BG28 СЕСВ 9790 104l 8081 0();
BIC: СЕСВВGSГ, в банка,,ЦКБ" АД гр. София, ltлон !,ондуков, представлявано от Раlцос.пittr
flими,гров Райчев, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТIrЛ,
На основание утвърден fIротокол от 24.11,2017 г. от разглеждане и оценI(а на or|lepTrI rr
класиl]ане IIа участниц!I по реда на събиране на о(lерти с обява по чл. 20, ал. З от ЗО]l ll
проведена процедура за възлагане на ОПнс с предпlет: ,,АбоrIаiчIентно сервIIзно обс.ltу;кllit tlt:
I| технI.rческа поддрьrtltа на Спстепtа за собственIl непрекъснатIл IIзNIерRаllIlя (ClllI) ltrt
вреднI| епtпсиII в изходящtI дIINtнIt газове на IlзпускаIцо yc,Ipol-tcтBo с"цел CO|,|,, клIiтo ll lt:l
оборудвансто за llзýtерване на SO2 (серен двуоlсuс) Ir О2 (кислород) пред и след COIl lrlr
,,БрlIкел" EAfl", с реф. ЛЪ 113004 - 2017- ОПпс, се склюаIи настояIIItlят f{огово1l зlt
обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл. l. /l/.

Възло;ttlIте.пят въз,.rага! а Изпъ.ltнителят прие]\{а да извърши: ,,АбоIr:tпrсlI,гltll

сервIlзно обс.пужване II технlIческа поддръжкtt rrд CtIcTelta за собственrr lleпpeк,bcllill,lt
IIзýrерванIIя (СНИ) на вреднII e}tIIcIIII в IIзхолrlщIl дlINtIIII газове на IlзпускаIцо ycTpoiicl trrr
след СОИ lI на оборудването за lIз IсрваIrе rla SO2 (серен двуокис) lr О2 (кlrслород) пред lr
след COII на ,,Брlлкел" ЕА!" наричано за краткост в flоговора !,услугата") псlдllсrбl ttl
описана по деI"IIIости, съдър)кание, резултатrI и цена в договора и неI,овиl,е l tрl.iJlоr(енllя. l(оя,l,о
14зпълнлtте:tя,г liзвършва. а Възложителят приеNtа I4 заплаща.
/2l. Излълнителят се задължава да предостави Услуrата в съответстl]l]е с
Техническата специфлrкашlrя, ТехнrIческото предлоrкение tr I{eHoBoTo предло?IiеlIl lc.
съставJIяващи съответно Прrlлояtения Л!N9 1. 2, 3 кыl този .Щоговор и представлявlrп(I l
неразделна част от него.
II. СРОК И

НАЧИН НА I,IЗПЪЛНЕНИВ

Чл1.2. lll. flоговорът влIiзtl в cll,пa от дтгата на лодпrIсването N,Iy.
/2/. Срок за llзпъ-rlненllе на договора е l2 /двirнадесе,г/ Mecetla o,1
Ila договора.,

/,tа,гаI,Iii

lta llojlliltcl]illlc

/3/ . Начин на изпълнение:

- АбонаментIIото сервизно обслуrкване, което включва: еItемесечна проверка ll2l
работоспособността системата, доказване на работоспособността и точнос,lта lla
измерванията на системата в тестови и реален режим, пренастройване на системата п1]lI
нужда, подN,lяна на дефектирали компоненти.
- Ея<емесечнатехническапрофилактика;
- Отстраняване на възникнаJIи повреди при повикване на Възлох<ите:lя.
- Време за реагиране при повикване за възникнаIIи повреди - до 24 alaca след

уведомяване;
При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предавателеII
протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани ,ll]пll
недостатъци, резервни части подлежащи Еа подмяна и др,
/4/. Ремонтните работи се извършват на базата на подписания от страните протокол по
ал.3 и спецификация на резервни части, материали и консу\,Iативи,
/5/. Изпълнителят предоставя на Възлоlttителя протоколът със спецификацrrя lra
необходимото за подмяна оборудване и/или материа,.tи и консумативи с посочени подробнIt
характеристики, изисквания и цени за съгласуване.
- Възложителят има право:
а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;
б) да oTKarKe доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за peiuoнтa
резервни части, материzlли и консумативи;
в) да извърши проучване относно пал}арните им цени, чрез набиране на peaJlнlt
оферти или на база Еа цени по други сключени договори от Възложителя и представл1 ]Ia
Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на ня](о}l о,г
видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложенатх от
Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена посочена от Възлолtителя.
При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има право д.r
извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика, при ценаl,а Ita
която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите, Изпълlrителят
влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.
/6/. Всички влагани в системите резервни части, материали и консуIчIативи следва да
бъдат нови и неупотребявани, придружени от сертифlлкати за качество или произход, без
явни или скрити недоста tъци. произ,] ичаши от дизайна на материала от който са изготвенII
или от изработката им.
/7/. Всички подменени при обслухсването стари резервни части или материitли се
връцат на Възложителя с двустранно подписан протокол за връщане на стари материаJIи.
/8/. Място на изпълнение на дейностите: ,,Брикел" ЕА!, гр. Гълъбово - Извън града.
площадка,,Електропроизводство", Сероочистваща инасталация /СОИ/.

-

III.

ЦЕНИИПЛАЩАНИЯ

Чл. 3. /1/. Общата стойност на договора е в размер на 54 000 /петдесет и

четI]рrt

хиляди лева/, лв. без включен !,ЩС.
/2/. В общата стойност по ал. 1 са включени всички разходи по изпълнението Iia
поръчката: поддържане и обслужване на системите, труд, транспортни разходи.
Чл. 4. Всички цени по този договор се разбират при условие на доставка DDP съгласttо
Инкотермс 20l7, в мястото на изпълнение на дейностите съгласно чл.2, ал.8 от настояlllllrl
договор.
Чл. 5./1/. Единичните цени по договора са съгласно I{eHoBoTo предложе1IIIс
(Прилоrкение NsЗ към договора), което следва да се счита за нер,вделна част от договора.

/2/. Заплащането на изпълнените по договора дейности се извършва ежеп{есеLIIIо. II(l
банков път, в срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след изтичане на N{есецit, llрез
който са извършвани услугите, срещу представени от Изпълнителя:
- Фактури оригинал за абонаментни такси;
- !вустранно подписани и приети без възраяtения протоколи относно извърше}lа,tа
работа по чл.6, ал,2 от настоящия договор.
/3/. Заплащането на влоItените при ремонт нови резервни части. материалI] It
консумативи се извършва отделно, по банков път в срок до 45 (четиридесет и пет) календаl]tll.|
дни след изтичане на месеца, за който е предоставена услугата, среIцу представени от
изпълнителя:
- Фактури - оригинал за вложените при ремонт резервни части, матерIIалI] It
консумативи;

-

_

,Щвустранно подписани протоколи, без забележки, със спецификация (ви;1.
технически параметри, количество, единична цена) за влох(ените резервни части.
материfuти и консумативи;
Сертификати за качество от производителя на вложените резервни частIi;
Гаранционни карти за вло)I(ени резервни части;
Протокол за предадените на ВъзлоlIсителя отпаднаJIи при peN{oHTa материалII li
резервни части (вид. техническll параметри. количество).
.Щоговорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълненIlето на

/4/.
настоящия
поръчката.
/5/. Всички плащания по този ,Щоговор се извършват в лева чрез банков превод псl
следната банкова сметка на ИзпълI]ителя:
Банка: [,.IJКБ" А,Щ гр. София, клон [ондуков ]

BlC:

[СЕСВВGSF l
IBAN: [BG28 СЕСВ 9790 1041 8081 00,

/6/. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всичкIi последваlltlI
промени по ал. 5 в срок от пет (пеm) работни дни, считано от момента на промяната. В случiu"t

.te Изпълнителят не уведоми Възлохсителя в този срок, счита се, че плащанията са надле)I(llо

извършени.

IЧ. ПРИЕМАНЕ НА РАБОТИТЕ
Чл.6. /1/.Приемането на извършената работа по предмета на договора се извършва от
определени от страна на Възлоlrсителя и Изпълнителя длъжностни лица.
/2/. Приемането на работите по настоящия договор се удостоверява с подписване от
страна на лицата по ал.1 на приемо предавателен протокол, отразяващ вида на извърIхенllте
дейности, както и вида и количеството на изпълнените ремонтни дейности, в KoliTo
Възлоясителят отразява възраженията си, ако има такива.
lЗl. При подписване на протокола по предходната алинея със забележки от страна Ela
Възложителя, Изпълнителят се задължава в З lтриl дневен срок да отстрани констатираIiитс
недостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за cN,IeTKa на
Изпълнителя, След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен приемателеlI
протокол без възражения, който е основание за заплащане.

VI ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 7. Преди склIочване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро
изпълнение в една от формите определени в чл. 11 1 на ЗОП, в размер на 2 160 /две хlлляди
сто и шестдесет лева./ лв. , представляващи 4 Yо от стоЙността на договора, закръглена до леl}.
Чл. 8. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след датата на

изтичане срока на договора съгласно чл. 2, след отправено писмено искане от cTpaнil lla
Изпълнителя до отговорника по договораl ако липсват основания за задър]кането от c,Il]allil
на Възлоrкителя на каквато и да е сума по нея.
Чл. 9. Възлоlrсителят има право да усвои предоставената гаранция в случай. че
Изпълнителят просрочи установените срокове за отстраняване на недостатъци с ловече от 1 5
(петнадесет) дни, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е
задьл)кение на Изп ьлнителя .

ЧII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛЛМАЦИИ

Чл. 10. /l/. Изпълнителят гарантира, че ще изпълни качествено и в уговореI1llте
срокове дейностите, предмет на договора, съгласно техническата спецификация (Прилоltсенлtе
Nql към настояшия лоrовор).
12/, Излълнителят е длъжен да гарантира качеството на извършените услуги за перuо.it
не по - малко от б месеца от датата на приемането на извършената дейност,
Чл. 11. При рекламации, изпълнителят отстранява дефектите изцяло засвоя сметка.
Чл. 12. Срокът за отстраняване на констатиран дефект по системата се договарrI l\,le)(]I),
страните, в протокола за рекламация.
Чл. 13. По време на гаранционния срок на вложените резервни части Il п,Iатерлlалп, Il
проява на дефект по някои от тях, Изпълнителят отстранява за своя civleTкa BEl.ttllill
възникнми недостатъци. Всички възникнапи разходи, във връзка с отстраняваtIе Iiil
недостатъците, предявени с рекламациите - като например за труд, транспортни разходи.
резервни части и други са за сметка на Изпълнителя.
Чл. l4./l/. При установяване на недостатък, който е основание за предявяваIIе IIа
реIшамация, Възлоrкителят писмено (по факс или по друг подходящ начин - куриер, писNlо с
обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при установявалIе IIir
рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
l2l. Изrълнителят се задължава в срок до 2 lдьа] работни дни от датата на полуiIаваIlе
на уведомление за рекламация от Възлоrrtителя да изпрати свои специilлисти за подписваIIе Ilil
протокол

за

рекламация

и

предприемане съответните мерки

за

отстраняване

на

недостатъците.
Чл. 15. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по чл, 14, ал.2.
не го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възлоlltителя,t
едностранно съставя и подписва протокола. който е задължителен за страните по догово}]а.
рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и той дължи отстраняване на недос,tатъt(а
или поемане на всички разходи по отстраняването му плюс добавка в размер на l50% от тазtl
стойност.

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.1,6.

-

lll.

Изпълнителят има поаво:

.Ща пол1.,rи уговореЕото възнаграждение при условията и в сроковете, посоченLl в

настоящия договор.
.Ща иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работаr-rt
по договора, включително предоставяне на Еужната иЕформация и документи заr
изпълнение на договора,
- .Ща иска от Възлояtителя приемане на изпълнените дейности по договора с
подписване на приемо-предавателния протокол по по чл.6, ал.2 от настоящI{я
договор.
/2/. Изпълнителят е длъжен:
- ,Ща изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в o(lepTaTa rMy.

-

включително и в техническото предложение - Прилоlкение NЪЗ, което

е

-

неразделна част от настоящия договор.
,Ща

не предоставя документи и информация на трети лица относно изпъл}Iеtlrlето

на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна
изпълнеЕие на задълженията му по настоящия договор.

- !а влага само
-

оригинални резервни части, материаJIи

и

п}]и

консуматl]ви.

съответстващи на марката и модела на съответната апаратура,

,Ща предава отпаднаJIите при ремонта резервни части и материали

H.l

възлоrкителя.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛr{
Чл.

l. Възлоrкителят има право:
от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните
изисква
,Ща
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка jl
Техническата оферта на Изпълнителя (Приложения Jф1 и Nlj към настояlllllя
договор) и клаузите на настоящия договор.
- !а извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора oTнocнo
качеството, етапите на изпълнение, резултатите, без това да преlIи Ilir
оперативната дейност и самостоятелност на Изпълнителя.
- ,Ща прави /предявява/ рекла\{ации при установяване на некачествена работа,'ltоятtl
не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложенIlе
на Изпълнителя.
/2/. Възложителят е длъжен:
- .Ща заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в cpoltoBe
съгласно настоящия договор.
- да предостави и осигури достъп на Изпълнителя до информацията, необходLrмrа
за извършването на Услугата, предмет на ,Щоговора;
- да оказва съдействие на Изпълнителя във връзка с изпълнението на тоз[I
,.Щоговор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред
изпълнението на ,Щоговора, когато Изпълнителят поиска това;
- Възлоrкителят се задължава да не разпространява под каквато и да е (lopMa всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на т,ьрговска
тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него

-

1'7.

17

оферта.

х. отговорност
Чл. 18./l/. В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя

о,|,

сроковете и/цли с качеството, определени в договора, Възлоlttttтелят,
дейностите
запазвайки правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от

в

последващо дължимо плащане tro ,Щоговора.
l2l. При некачествено изпълнение на възложената услуга, Изпълнителят дълltll
неустойка в pzвMep на З0% от стойността на договора за всеки установен случай, а при TpeTIr
установен такъв, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел VI
от настоящия договор.
l3/. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му по настояrцIlя
договор и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатиранl]
несъответствия и недостатъци по реда Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дълittI-т
неустойка в размер на 10% на ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от
150% от стойността на договора.
l4l При пълно неизпълнение на задълженията си по договора, Изпълнителят дъл;Itrт
неустоЙка в размер на 300/о от стоЙността на договора.

Ако

забавата

в

изпълнение на посочените по

-

горе задължения надхвърли

20

(двадесет) календарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнеfiие по договора.

/5/, Възлолtителят дължи на Изпълнителя неустойка в piвMep на 0,1 %, върх1,
неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0% crT
стойността на забавената сума.
/6/. Първите 1 5 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.

l7l. Извън

предвидените неустойки Възложителят има право да претендIц]а
вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението иJlIt
за
претърпени
обезщетение
забава в изпълнението,

XI. ПРЕКРАТЯВАНВ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл, 2. а.л. 2 или с достигане на предвпдената в tIл, З
стойност.
/2/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
/3/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възлоrкителя при условиrIта и по ])ед|l
на чл. l 1 8 от Закона за обществените поръчки;
/4/, Възлоlкителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестlrе.
когато Изпълнителят:
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора и/илrt забlвtt
изпълнението на някое от тези задължения с повече от 20 календарни дни;
- не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатIлрани те
недостатъци;
- бъде обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност IIл}i
ликвидация.
/5/. Възлоlrtителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекратtt tt без
да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи l0
този случай Възлолtителrtr
/десет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя.
прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходиN{ост o,1,
допълнителна обосновка.
lбl. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възлолtителят има п]]аRо
останалите плащания до уточнява}Iето по размер на всички разходIr и щетп, Itоито
задър}ки
да
ще претърпи оl, неизll,ьJrнението на договора. В този случай, Възлоя<ителят следва да заtljlil I ll
на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плаrцания бъдат
приспаднати горепосочените разходи, суми и щети.

В

хII. ФОРСМАЖОР
Чл. 20. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърlтени вредлi Ii
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл. 21. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по

договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 22. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с гри}ката на добър стоtтанин, за да намали до минимум понесените вреди и загубlл,
както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването ],Ia
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.

Чл. 23.

Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението

свързаните с тях насрещни задължения се спира.

КП. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

на

задълженията

llal

Чл. 24. ,Щоговорът влиза в сила от момента на подппсването му от двете страни.
Чл. 25. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска прлI
условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 26. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащотсr в
страната законодателство.

Чл.27. Евентуални разногласия по този договор се решават от страните чрез преговорlI,
а при непостигане на съгласие - на основание чл.11], ал.2 от ГПК страните се споразумявirт,
че същите подлежат на разглеждане от комлетентния съд по местоседалиrIIето на
възлоrrtителя.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразЕи екземпляра. по един за всяl(а

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

зzl

По всички въпроси, възникнztли при изпълнението на настоящият договоl]
(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръшда кыt
отговорника на договора, yкilзaH по-долу.
Приложения:

Прилоrкение No 1: Техническа спецификация от документацията.
Приложение Nл 2: Техническо предло)Itение за изпълнение на поръчката на участника.
Прилохtение Nэ 3: I {eHoBo предложение на участника.

Ип,tе,

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

фамилпя, длъ)ItIIост

Име, фамилия, длъ)I(нос,I

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

э]Б;9

,Ъ\ a*i

,,Абоrrапrентно сервпзно обслуi*iване

Ir

техtIическа поддръжка

IIа

Спстема за собствепrr IlепрекъсIlатll пзпrерванпя (СНИ)
tl:l вреднIr e}lItcIIIl в изходящIr дп}IнIi газове IIа Itзпускащо ycтpo!-IcтBo след СОИ, ItaKTo tl lla
оборудваrlето за IIз}Iерване на SO2 (cepcIr двуокис) и О2 (Itислорол)
пред и след СОИ на ,,Бртlкел" ЕА.Щ",
с реф. J\Ъ 14З004 - 2017- ОПнс
'l'схlrrlчесrсrr IIзrtсквflrIия към прсдмета на процедурпта:
Предпlсr,., .AбottalyleHпltto сервuзно обслулtсвоне u пlехнLlческа поddръэtслlа rtct Cttctlle,uct за сtlбспlвенtt
l{еllрuiъснспllll чзltерванuя (СНИ) на вреdнu eMucuu в чзхоdяulu ёuMrtu zазове l1(1 чзпусксlLL|о
.ll:lпpoйcltlBo слеd СОИ, какmо u на оборуdванеmо за uзJ ерGане на SO2 (серен dByclKttc) tt О2 (ituслоро))
tцлеd u слеd СОИ на ,, Брuкел" ЕД,Щ "
(

|ucпta.valtla зсt собспlвенч непрекъснаlпu uзмерванuя

л!

Ур"д
FlowSlCK100 (лебитомер

l

(СНИ) се съспlоLl

ПроII]водIlТсл
в система за

непрекъснато из]!Iерване на газове)

FWSE 10l NL 7З5 (прахомер
1

оп1:

Герпrаrtttя

в

система за непрекъснато измерване на

Гсрп,lанrIя

газове)
з

oxITEc

4

Ultramat бЕ (газанализатор)

5

5000 (кислороломер)

Ultramat/Oxyrnat бЕ
(газаttализатор)

Bnotec GmЬН - Германttл

SIEMENS АG

-

SIEMENS АG

- Гермаялtя

Германия

Оборч/цliittето за измерваIIе концентрацията на Soz и кислород пред и слел СОИ се с,ьстои

лъ

l

Уред

СМА-62З (газанализатор)

о],:

Пропзволlrтел

HORIBA

- Японt.lя

IIе се ](оlrуска ла се представят различни варианти на офертата. В изпълнение па разпорелбата
tla чл.4[l п чл.49 от ЗОll да се счита добавеtrо ,,или еквиваJIе}Iтно/и" IIавсяIGде, къ.цето в настояlцаг.r
lIol]TrtIlta са посочеIIи ста!Iдарт, спецификация, техническа оцеIIка, Texltиtlecl(o одобреIl}Iе ИJIП
IсхIII{чески eтaJloн по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когаго са посоIIеIIи модел! източrI1II(! IIроцсс.
1,1>l]говска марка, патент, тиlI, конкретен произхол или производство.
|.
Срокът Ila изпълнепие на договора е 12 /двана.цесет/ месеца, считаIIо от ДаТаТа IJal
сI(лIочваllе l]a договора.
lI. llачшrt rra пзпълненпе lta предмота на обществепата поръчка:

Абопапrеrrтпото сервItзIlо обслужване rr техrIическата Itоддръжка на оборудвапето за
собсtlrепrr пспрекъснатIl lIзмервания (СНИ) па вреднIt cMIIcIlII в IIзходrlщIr дп}tнrI га:-tове IIа
1.

,llYcl{itlll0 Ycl lrOiicl l}o с.lед СоII. се състоtl с|т lt ]вършване на c.Ie,f IIIIтс ,]ciilloсTII IIо c.llei\IсHTII
l cIlcT citla,гil:
Пlrобовзсrrtrа г.rава SP2000
11ptlBcpKa tta обrцото състоян!lе- проп\ скII на \ п,lъ.теЁI{ята. бо.lтове II KIleпe,/fiHIl e_le''{eHTlI веднъ)Ii

.

IIil IIIccT Nlccctla;
Г[роверка за tlllави.:tна работа на

терIlорег}.lаrора е;liе}Iесечно:
lIpoBepKa па (lлlлтт,рllия еле]\,Iент - еже\Iесечно:
('r,tяtIir lttt
фил,ьрпия елемент и уllлътненлlята (при необхолтлiuост)- веднъяс на шест ]!{есеца,
. оr,оll;lясма газова линIlя
I [ровсрttа чистотата tIa тефлоновите тръби - ежемесечно;
ГIровсрка lta общото състояние на газовата линия и механични повреди- веднъж на шест '\IсссцLI;

о Газов охладитсл

l1loBellKa на ,t,емпературата на охладителя - ежемесечно;
l1зхвърляпе на конденза от кондензния съд- ежемесечно;
11poBepKa на пrtевматичните и хидравлични връзки- ежемесечно;
l lpoBcprta и подмяIIа Ila гъвкавите тръбички на перистalлтичлIите помllи (пlэu lrcобхоdu:ttосr' - ведпъж
I

шсст Iuсссца;
о Г:tзовrl фuлтрп
1OBcpI(a за чистота - ежемесечно,

IIа

l [ровсрка за xepI\,IeTlIчIlocT - ея(емесечно;

f-пtяrIа на филrърнlrте

елементи (прu необхоduмоспl)

- веднъrк на шест месеца;

.

Газова IIоNIпа
дебита - еrrtемесечно;
1IpoBcpKa за правилна инсталация, вибрации, изгубени елементи - веднъж на шес1, IlIесецar;
I Iо.lлляtIrr Ita мrембраrrата и клапаните (llpu необхоdu.l,tосr?)- веднъж годишно;
о Газов,гракт в газоанализаторната
кабIIна
Il1loBepKa за IIiUIичние на конllенз и замърсяване (почuсmване прч trcобхоOtt-,tлослz) - еrttемеССчtlО;
llpoBcpKir за правилпа работа на датчика за наJIичие на кондонз- ежемесечно;
ГIроверка за ttравилна работа на датчика за нисъrt дебит на гаa} е)I(емесечно;
Гlровертtа за херN{етичност и пропуски - ежемесечно;
. Азотllа бутrrлIса lI газов тракт на азота
Гlроверка IIa наJIягането в бутилката- ежемесечно;
11poBepKa и корекция (прu необхоOu.мосlz) на на.ltягането след редуцирвентIIла - сже]!IесечIIо;
I I1loBcpIta за правилна работа на датчика за ниско нzlлягане на азот - ве.цнъ)к на шест Mecel(a;
- r1-1oBepIca
за п])опуски по газовия тракт на азота - ежемесечлIо;
. ГазоаIIалпзатор Ultramat б
IlpoBepKa IIа архива на алармите - ежемесечно;
1

l1loBeplta

.

Tra

Газоаltалttзаторultrаmаt/охуmаtб

архива ца алармите - ех(емесечно;
. llpaxoNrcp г'\р-100
,Ц,сlIоItта;rс, пotl}lcTBaнe на сондата, монтаж ежемесечно;
Проверttir Il подN{яна на въздушен филтър на вградената въздуходувка (прч tlеобхоdt:,1tоспl) -

l IpclBcpKa па

C-,Ke}leCetI IIо l

С t,apTlIpaItc rta

|,aPlop)

о

"clreck cycle" за проверка на нормална работа (uзползво се преt!осLl.t! коjlпопlъ])

е)l(еNtесечно;

Ултр:rзвуков разходомер FS-100

,/{епlоtlтатt, почис,гваце на сондите, монтаrк

ежемесечно;
I IpoBepKa за нормarлна работа (uзползва се преносlL|l компtопlър Laptop) ежемесеrIIIо;
. Вr,злуходувка за охлаждаIlе на FS-100
l IpoBcpKa на общо състояние- ех(емесечно;
ГIроверка и полмяна на въздушен филтър (прu необхоdшtоспl) - ежемесечно;
l lpoBepKa за цяJlост на въздушните линии към сондите- ежемесечно;
l1poBepKa за пропуски }I стегнатост на съединенията по въздушните Jlинии ежемесечI,Iо;
. компрссор за иIrструментален въздух

-

r
,-lt]Bepl(a

и lIочl]с'll]аIlе на влагоуловит ел(прLt н еобхоОlL|lосп1) - ежеNlесечно;
1пресора е;dе\IесечItо:
lл- еже\tесечно:
ITe връзк]I- е){iе\lесечно:
рег\'--IаТОра Il НагреваТеjiЯ На Koi!1Ilpccopa

(

tl 1э е

з

з ч_tп

t

tt

я

с

е

зо

l

t)

коN{пресора еiке{есечно:

-

ежемесечно:
ст месеца;
ъж годишно;
ота

itrans Р

.

не о

бхоё uMo сm)

- ежемесечно;

ТраIIспrrrт,ер за температура
flel.toltTartc, проl}ерка на състоянието на сондата, MoHTarK- tsеднъж на шест Nrесеца;

о

К.ltлrпrатllзация в газоаналrrзатореп контейнер
пlltlвсрка за нормална температура в контейнера- ежемесечно;
l I1loBellr<a за пlrавилна работа на климатика- ежемессчно;
](]rIcl,l]alIe филтрлtте на кJIиматика - ежемесечно;
Со4rryер п операторска стаIlция
ll0,ЦДРЪЖКа lra РабОТОСПОСОбНОстта на инстшIирания софтуер (чрез осttеуlэеttа dtLсплсllпlurпна Bplilia)
],,с,цIl,Lж tIa Iпocf месеца!
JI lrlcltellltlt lIa софтуера съгласно промените в законодателството- веднъж годIлшIIо;

.

-

2, ,,\боllлrrrеll,гIIото ссрвIlзtiо обслужване lI техllлlческа'га поддръжка па обtlрудвltrето _!а
IiзNIерв,IIIс коIIlIептрацIlята на SOz II кIIслород пред Ir след СОИ lIa газаIIалIIза,гор смА-623
,ta HORIl]A - Японllя, вклIочва слелrrrrте дейrrостll lto слеNrеtlтtl на сIlс,ге]rrата:
. Пробовземllа глава SP2000 пред СОИ
l[]loBepKa на общо,го състояпие, пропуски на уплътне}Iията, болтове и крепсжни еJ]емеIIти
- ве/tt]Lж

Ila Iшсс,г п,IeceIla;
II1lовсllка за rtравилна работа на терморегула.гора е)кемесечно;
l I 1lовеllка Ilar (lилтърния елемеI]т- ежемесечIIо;
('лrяtIir tta
фtiлтърпия елемент и уплъп{енията (прu Heoбxodu.,+toclll)

- веднъ>lс на шес.l Nlесецil;
Пробовзепlна глава SP2000 след СОИ
'I1loBcptta на обiцо,гО състояItие,
пропуокИ на уплътнеtIияТа, болтове и крепе)I(нИ еJIеiчlеIIТи- ВеД}Гь)I(
iIn шест месеца;
IIpoBc11tta за правилна работа на терморегулатора- ежемесечно;
II1roBepKa па фтrлтърпия елеме}Iт- ежемесечно;
С'ltяttit tla dlтlлпlэtIия елеменТ и уплътненията (прч необхоОtt,ltоспl веднъlIt на шссl trlссеца;
. Отоп",rпепrа газова лIIIIIIя пред СОИ
I ipclBcllKa чI]сl,отата IIа теф:lоновите тръблr елtемесечlrо;
l{poBcpKa tla обшlсrто състояние на гrвовата линия и механични повреди велllъ)I( на lшec,t, п,Iессца:
о ()t,tlп.пяепtа гilзова лlIнI!я след СоИ
I IpoBepKa чtIототата IIа тефлоrtовите тръби - еяtемесечно;
I IpoBcpKa на общото състояние IIa газовата линия и мехаI]ични повреди ве,IIнъж па шсст месеца;
. газовIl охладtt,гели
I [1lоlзсрка IIа теNIпературата lla охладителите - ежемесечIrо;
I Iзхвт,р,ruпlе lIa коlIденза от кондензIlия съд- ежемесечно;
iIpclBcplca IIа ] lllсвп,tатичните и хидравлични връзки - веднъж на tuecт NIеоеца;
iIllilBcpIta ll полмяна на гъвкавите тръбички IIа перисталтичните поNlllи (пlэu trcобхсlDuмосл| - Bcllttr,lIt

.

tla i]Iсс,t N{сссца;

. ГазовIl фплтрrI

I

[1loBeptta за чистота- ежсп{есечIlо;

I1poBepKa за херметичI]ост- веднъж на шест месеца;
(]пlяrtа lta (lrIлтърrrите елемеЕти (прu необхоOuлttоспl) веднъж на шест п{есеца;

.

I'il]0l}It tlOuIIII
.'IprlBcpKar tlt дсбltта
I1poBepKa за правилна инста,,IацItяj вlrбрации- ltзгr бенлt еjlеlIенти
IIолмяна tra пtеirtбраttата и клапаните (прtt необхоdtаtоспl)
о Газов тракт D газоана.1IIзаторната кабrrrIа
IIpoBcpKa за налLIчнtlе на конденз и замърсяване (tлочttсплване прtt Heoбxodtлl,tocrlz)- еlкемесечно;
llpoBepka за правилна работа на датчика за напичие на конденз - веднъж на шест NIеOеца;
llptlBepka за правилна работа на датчика за нисък дебит на газ - ведtlъж на шсст месеца;
I I1loBcpKa за херметичност и пропуски
- ежемесечно;
. ГазоаlIа;rlIзатор пред СОИ
[[ровсрка IIа архива IIа алармите - ежемесечно;
. ГазолrIалttзатор след СОИ
Il1loBepKa на архива на алармите - ежемесечно;
t

,
|

,sь,

f[ачItrt Ila IiзIIъJlllсIIие:
АбОIIаМеНТIIОто сервизно обслуя(ваIrе се извършва ежемесечно lI вклIочва: проверка lla
РабОТОСПОСОбността системата и техническа профилаl<тика, докaLзваIIе Hil
работоспособността й в тестови и реален режим
- 'ГеХТrИЧеСКата подLцръжка се провежда при необходимост или llри llgtJnкBal{e от
ВЪЗЛОЖИтеля и включва: пренастройваяе на системата при нуr(да, подмяпа на
ЛефеКТИРаЛИ, износени или с влошени параметри комлоненти, o,1,c,lpaнrlBalle }Ia
възникнали повреди.
_ Вреп,tе за реагиране при повикване за възникна_,1и повред[I - до 24 часа след

-

-

уtsедомяване;

ПР'

ВСеКИ ПРеГлед на системите ежемесечно се подплlсва Ilрl.tемо-llрелalваl,елен
протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, KoHcTaTLIpaпI.I явIIlI
Ilедостатъц}I, резервни части подлежащи на подмяна и др]

{ Изllскванrrя къ]!I технологията на IIзпълнеltllето:
- !а поддър)l(а в техническа изправност CucпleMatltct за собсlпвенtt l!епрекъсн(uпll
1,!зllерваrurl (СНИ) на BpedHu eMucuu в uзхоdяttlu du.llltu zазове па чзпусIiаu|о
успlроitспtвсt
сlrcd СоИ;
- Изп,ьлrIитеlIJtт изпраща специалисти за профилаltтика, тсстване} програNlираi{с.
настройване и други специфични операции по собствено усNlотрение 11 прецеIIка въl]
времето, в зависимост от начина на експлоатация на системите и тяхното нато]]арване:
ГаРаНТИРа ВИСОКО качество Ila изпълнение на възло)кената Ilоръчка чрез спазвапето на
всиаIки нормативI{и документи, правилIIици, инструкции! наре7lблt и др.:
О'Г ДаТаТа На подписваIIето на договора до датата на неговото изтtIчане Изttълllителя,г
ПОеМа Отговорност за изправността и безаварийната експлоатация на систеi\.1ата;

- !а
+

ИЗrlСКВаНИя към материалите/резервнит,е

],с.пугата,

-

-

частлI, влагаlllt прIr IIзII,LJIIIеIIпс

IIа

да влага само оригиналIlи резервни части, материали и коIIсуNIативи,
съо,I,1]етстващи на марката и модела на съответната апаратура;
/Ia предава отладнfuтите при ремонта резервIrи части и материшIи tla I}r,злоlкl,tте.llя;
Прлl необходимост от подмяна на резервни част}l:
I,Iзltъ.ltнителят предоставя Ira Възлоrкиr,еля протокол със специфrtкация на
IIеОбходltмото за подмяна оборудване и/или материа_пи и консумативи с посочени
rIодробни характеристики, изисквания и цени за съгласуване.
Възltоltсttтелят има право:
а)да съгпасува предложените от Изпълнителя цени;

б)да откаже доставката от Изпълнлттеля
части,
материали и консумативи;
l]cзcpBllIi

и да достави необходимите за

peI\IoIITa

в)да }1звършИ проучване относнО пазарнI,Iте иNI цен!т. чрез набIiраIIе tIа pcaJlII],I
tta база Ita цени по друг!I ск,llоченIl договори от Възложи ге.,lя и llрелстави на
Изllт,лllr,rтелЯ рез\,-]тата от проучванетО. Ако проr-чваНето пока}ке. чс цената на няl(ои от Btutot]c,Ie
оборудване II'I1.1lI \IатериаJтlи и KoHc}alaTlIBIl е по-ниска от предло)кената от Изпъ:lttителя,
послсдIitIяТ с J,-lъ){(еН да извършИ доставката на цена посочена от Възлохсителя. При ttесъг-rIасие
I!le)K/]! cTpaнtlTe оIносно доставната цена, Възло;китеJ-IяТ иNlа право да извършлI
допълнително
пl)о\.IваIIе II fa посочи на Изпълнителя доставчllка на цената, при която п,Iоже
бъдс
да
доставеtlо
,)()еl),г1,1 II-ци

обtlрr ]ването

lt ilI-1rI

ltатериали и коЕсумативите. Изпълнителят влиза в договорIlи взаиN{оотнопiеIIи1I
с посL]чснIlя _fоставчик }I извършва доставката.
- PeltotITHlITe работи се извършват на бавата на с,ы,ласувания протоI(ол и сrtецlI(lиItациlt на

-

резервни

части!

материали

и

консумативи.

Всичкl,t резервни части, материали и консумативи да бъдат HoBll pI неупотрсбяванлt, бсз
явIIII лIл}l скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката прr.I
tIopNIit.rlHa употреба.
IJсltчкtr полмененц стари резервни части се връщат на Вьз'lrожиT,еля с приемо-прелавателен протокол
за Iil]сда/lеtIлIте на Възло)tсителя! от[аднали при ремонта материаJIи и
резервllи части.

--{ Изпълнителят е
длъжен да гара}Iтира качеството на изв,ьршените услуги за псрлIод не по Nlzlllкo оТ б месеца от датата на приеманетО на извършената дейltост,

.Ь ИзrlскваrrиЯ към докуменТацията съпроВожJlапIа }lзIIълнеIIието tla tIоръчкдта:

от,Iитането }Iзпълнението на дейностите по договора се извършва ежемесечно на база:'
- Фактури за абонаментни такси;
!вустрапно подписани rrротоколи за извършената работа;

-

от.rитането на вложените при ремонт резервни части се извършва Ila база:
ФактурИ за вложените при ремонт резервни части, Il1аТеРиitЛи и консумативи;
,ЩвустраIrно подписани протоколи със спецификация (вид,, технически пара}4етри,
колLIriество, цена) за влоя<еНите резервнИ части, материаЛИ И КОНСУrllаТИВИ;
сертлtфика'ги за качество от произtsодителя за вложените
резервЕtI части;
ГараIIционни карти за влоя(ени резервни части;
Про,гоItо-тt за предадените на Възлоrrtителя отпа/lнали при pcNloIITa N{aTepиaJl}I !I
резервrlIl
части (вид, технически параметри, количество, цена),

"{ }'с.поlзrrя за формлtраrIе на ценIlте:
- Ir JIy,I,a: валутата rIa офертлlте да бъдс в лева1
- други услов}Iя за формиране на цената;
IlctIllTe в офертата на участIIика да са без !!С и ла вкJlк)чват всичкlt
рzвхоли tta Изrьлllлtтс:t;t Tto
]J:]llълllенllето на услугатаJ предмет на поръчката. вклIочlлтелно и TpaHcIIopTlIltTe, бсз в пея
/(at с
пI(jIIoaleIltI цеIIата на необходимите за подмяна
резервIIII части.
I{crttl,1,e трябва да бт,дат твърди и необвързани с каквито и
да е

лруги усJlоl]ия, крелli],IIи и пла.t-сжI]и

с])слства, форми на плащане и гаранции, освен изрич}Iо
упоп,Iенатите в дoKy]lIcHTaIlI]rl l а за учао.г1,Iс,
lза нl,тtлtlте на оценката! в офертата си
участниците следва да посочат: стойноотта на абоIIамеrrгrlата

'гаltса Ila всц!lкп системLl, включени в спецификацията.

"l, Крпr,сриl,"l за оцеIIка на офертите: IIкоIIомпческII IIаI-I-изгодIIа оферта, llзразсIIа чрс3
IIaI'I- IIиска lцеlIа по съответната позлIцIlя.

Изготвиlr:

Румяна
р-л отдел

/)7плtо>6р2цr, 4.I2
тI]хнич [,ско
{

)t: ,,l'z\:fltOM 200.1"

п

рl]дложIaнlIЕ

ЕооД

I1l,{l(/БУJl С'ГА'I-: 1ЗlЗ26l55, седаill1ще II адрсс lla \,прав.lеllие гр,Соl|lllя.
llr1.1()7. l,clL: 0886 60 80 18. (laKc:02 978 98 79. e-lTrail: radcoln|r7lc{ir,bg

>lcK

flllу>ttба 1. б_rLl5 вх, 6.

Iir,ll orllepra зil възJIIIгане на обпlествена поръчка чрез обява за с,ьбlлранс rlzr ot]lc1lltl с II|]cjl\IeT:
.,.,\бotraпIcttтllo сервlIзIIо обслужваIlс Ii TcxIlIltIecKa Ilоддрьжка rra Сlrстспrа ]а coбc.1.1tcIlIl
lIcIII)cli],cIIilTl! tl:}мсрваrIIIя (СНИ) на RрсдIIIi e]rtIIclrI! в IlзходяlцII дIl]ulllI га]овс lI:l lI]II.1]cl(iliI{()
\ с l pol"Ic,Ilto с.,lсл СоИ, Kaкl,o Il па оборудваrlсто за ll,}пlepRaIle lIa SO2 (cc;rcll
лlrl,оltllс) rl О1
( rtltc.tlo;roil) llpc]l II с"цс/l СоИ
на ,,Брикел'' ЕА!''
,I(cK.,Ia1lll1laпIc. tIC cI\,Ie заПоЗнаТIл с llзискваlllляТа tI ус,]lоl]иrIта за участIлс в обявсtIirта о,г
Il()]l],liI(a. ('l,г_пасlttт cN{c с IlocTaBeIlllTc от Вас чслов}iя и l'и I]plleNlzr]\Ie бе:з въз1,1аlItсн t t я,

(')(l)сl)гаtа

с L,ц'ьl])I(а

е.цrlн вариапт за изпълненtlе IIа IIорт,чката. съгjIас]Iо ,IзlIскI]ilIIлIя,га IIа вLзложптс,[я.

,\tco б t,.,tclt tr збраrrtи за Изпъ..ttпитс;t на поръчката. lлзIIъл}Iение го цс б,ь.це l] п,],-цIIо
lсttll1,Iссltагil сrlсtlttrl)lлкаllия rI услов1.Iя за изпъJIIIеIIис на llOрl,чкalта,
l I pc,1.1ttl,rtiettIl't'c tl

Вас oбtllcc-l.Bella

с

ьOтвстстRI]с с

г IIас ус.цовllrl са ltaKTo сJIедва:

irllc ла нзвърtIlим сервизно обслчтtваltе. в](,l]lочвапIо -1.ехItичсско обс-,lvllсваttс. I(aI(To Il pcxloIlI
tt1lll l lеltбхtlдll l{ос-г. на Систсп{а за собсгвеtlrт неIlреl(ъсна-гtl из]!,еl]вallilIя (('F[l'l). KaK-1.o lr lra
tl(lo р1,. 1з2111",,,,, за }Iзl\|ерваlIе на SO2 (серен двуокис) lT ()2 ( кtлс.поро;1)' tIpc;t lT сjlсд (.ОИ
на ..Бpllltc.rl..
I Д/l. lзtс;ttо,rвацо сJlеднIl,tе леI'iностrt пtl с-цеirlеtl l11 lla сис,Iсмата:
I

l1lc;l:tal

Изrrскваlrо ol, Вr,з.пожrrr.е;Iя

.\'9

Прел.лага ltrt ог Изll

ь.

tltll гс.пл

l)ct,\,.rrrpllo обс.пужваrIе II подлръжка lllr
Регч;Iярttо обс-,I1 iKBallc lt t|()]Llp],2liKil llil
tlбo;rv]lBallc,r,o зл собствсн1.1 tlcrlpcKt,cIraTIl
обоlrулваltеr,о за coбcTBcltll lIetlpcltlcIlaIII
lI}i}Icl)BaIIllrI (СIlИ) на Rр€дIIlI c]rtrrclrIl в II,]холящIl Itli\lсрвапtIя (СllИ) lta R|)e,rltIlt ei\rltctltl в
jlIIпttlll l,il l0Bc lla Il ]II)IскапIо 1,cT,poiicTBo с.rlед
Il rхоляIIlIl ,цI|пlIIlI I,a }()t}c ltil tl ]tl\ tliаllIо
( ]()

ll

II1rобов

ycTpoiic t во с.псд CO],l

lспrlll глава SP2000

I[lloBcllKa на обulото сьстояItие, проllуск}1 на
) lIjll, гнеIIIiя,l а. бо_пт,овс rI крепежни елементI1

Пробrrвзелlltа r.rtaBa Sl)2000
Проверка на 0бluоlо сьстояIltIе. пt]ollycKlI

]la

лc":tll b)I( IIа шес1, N,lесеца:

уплъ,tненllята. бол-ltlве tl Kpeпe)li}lll елеillеllтlt
велl]ъ)к lIa tIJec,t Mccetla:

II1roBepKa за пl]авIIлIltl работа ltа r,ерморегулатора

I1poBcpKa за правллI]а 1lабоlа па

c)](e\I L,ссtIIi();

l l 1lrlBclrIca на (lrtл,гт,рпия

елемепт

сiltе]\,IесечlI()i

(),гоrt.;lяспrа газOва .llIIIrIlя
I I1ltlBcprta (IIIcToтa,ta IIа теф_тоновите r,ръби e)Iic]Vecet]Ho

ll1lовt,llrtа Ila обtцотtl съсl,ояItliе на гarзOвата jIиния ,l
\l cxit}I li tl I l ] llоL]}]елl.t- Ве/{I{Ъ)I( lta IIlecT lчlессцаi
I

Iсрll1ореI}латора e)(cNtecclllI0:

IIpoBcpKa tta l|lltлr,ь1lнttя eI]el\1CIIl crкc\tecellll():

()

rопjlясNtа

I-a

l()Ba .пtlпlirt

IlpoL]cpKa чllстоIа]а tta l ct]t:ttt l loBt lTe трьбtl е;{(сi\lсссIlпо

l]l]oBcl]Ka tta обцото cbcloяllltc lla la}oвala

лllI!llя I] i\lеханljчIlIl повl)с.lл- Rс]lIIl,iк на lllccl
\!ccclla:

[-:t,llttr ох.qалtl

r.e.,t

lIlr,,нг lсl на тс\fперат},рага
]t,жсl\lе счtiо:
I{ lхвr,1l_ляltс

c)I(L.l\IcccIl
l

на о\лаJtl|е_-lя

газов оt.lадllтgq
проверка на телtперат!,рата на охладителя -

-

еже\!есечно;

lIa ко}lдеl{за oI конJензнIIя съ.]-

14зхвърляне на ковдеIlза о-] коl]деltllIлlя
съл-

Il ():

lptrBcpKa IIа IIllсвматич}Iите и

c)Kc]\{ccc(IHo:
l IpoBellKa и по/,INrяна на г,ьвкавите
тръбrl.rклl
Ilcl]Ijc,l,a,lIT1.1чII}rTe помIIи (при необходиrчIос.r
I}слIIт,)I( IIа UIесl.

I'азовlr {lIl.пTlrlr
I

месецаi

на
)) -

връзкll- ежемесеч llo:
Проверка Il поjlNlяна Ila гьвttавlп е тръбtt,tкlt на
пер!Iс'гаJ] гпчнtIте по\tпt l (пр!l }lеобхоtllINIос
г) )
велнъr( на lIJec] пIecctla:

Газовlt

I1ltrBe1lltit ,}а чriс го]-а - е)I(емссечIIо:

(lll.п,t

pll

IlpoBepKa зil rlllсгоIа - crl(c\tecclIlio.
ГIроверка за xel]пicllllItloct - eiKeNtccelllI()_
Слrяllа tla (llt,rtlblэHlITc

cлc\tcllIll (ll]]ll

llcoбxolttlllrlcT) - ае,цU],ж |la пlсс

IipoBcllKa tta дебита - сжемесечно;
'TI
а иtIс]алация- вибраuии.

.

l,
Il

Ila tllecT Mecclta;

"сднь)l(
а]а и клапаните {llри
tсобходиплост)- веднъrк гOдишно;
I-:t,lllB грzllсt о r.оauоrrо"rrrйrорrrата
кабtlrrа
I[1ltltзc1'llia за IliLп],IllHtle IIа коll/Iснз
1,1 заl\{ърсяваIIе
(ll!l(Illc I l]allc tlprt tlеобхоJlлтплост)
- ежеlчесечIIо:
II1lclBc,1llta за праl]илнar
рабоr,а на,цатчика за l]autиIIис
t

]|:l J((rJI.I(снз сжсNIесеIII]о:

lI1llllзcllKa за пlэавl,тлlIа
работtt па 't(агчика за Ilисък
. tсбt1,1, lIal l |lз-- сжеN{ссеч}iоi
I[1ltlBc1ll<a за xcpN{e ги tIIIocl. и

с)Iiс\IсссчtIо:

llропуски

-

дзrrrrlа бr.r,lr.цка lr газоIt.гракт tla азоl.а
I

l1ltrlзc1-1ltir

Провс1lltа

lI
и

налягаIJето в бутtлllкаl.а- ел(еN{ессчlJо;

орекция (при пеобхолиплос,г) на
ежемесечно:
iI1loBe1lIta ]а пI)1Iвилllа
работа lla датчика за ниско
Ilil:Iяl ill Ila аLзо,г _ всдIlъж EIa шест месеца:
IlpoBc1l :]а пропуски I]O газовия Tpalo на азоl.а --

_ IIа,lяг1Ilс-lоспс,ItрелуL(ирвен.tила

_
.,

,,

е-/\е\Iессч] Io:

Га ltla llа.,llIзlrтор Llltramat 6
]рilвlцл9 на архи]]а на zlrlарми.ге е)i(емесечIIо

f'irзоаlllл lrз^rор
I

tlltrа-аtб*у-аiб --

IдlBel,1lta tla apx}IBa на

a.llaI)N,lI,ITc

-

e)KeмeccrlIlo

г NIссеша:

газова полtпа
Проверка на лебlIта . ея(епtесечtlо:
Провеllлll ]а llIrillи,,Illil Itll(,, ilл]lllIlч.

лl,Г,lrцц1111.

I]]гчбенll е,lсп,tенгIl - I]еjltlъr( на UJec l лlccella:
ГIолмяl]а на N|еNtбраIlага ]l к.lаllанIгtс (Ilp]l
ltесlбхолttпrtlсl )- I]c,1Ill,)K l ()лltlIlH()]

Га toB r pлltt П l а tl)iltIi|,
Пl,пверп,t lil

l l

i ]

, ll

l

,

l l

l l l

(,

tIt

I l!

|

l:l||)||lta t:l ti;lбttttil
|.l,Il |(,ll\ |, l,|\t ||l\,,||l,||lc

(почllс-]ваI{с пр'tl ltcoбro'tlltrtilcr

)

c;tcetlcce,ttto:

Проверка ]а llраRltлlIа ])аб()lа Ila JlaIll!lKa за
l,aJIlI,1Ile IIа к(]Il-гlс]il erKcNIecclIIlo,
IlpoBellKa,]a IIпаl]lIпllа pa(-iota ttа.цл1,1111;л з11

ttttc't,tt лсбIl'т. lla Ia] с)л(с\lесечtlо:
IlpoBeplia ]а \eJ]пle I lItllIoc l lI Ilpoll\ cl(lI

сrfiс]\lссеч llo:

Азtlтllа б\,lrl.rlка ,, .nrun .irпп,iй rrrоr,,
ГIllсlверttа tla Ilа,I]rгаllсI0 в ijr lll-цttara

сже]vесечно:
Г[роверка It корекцIlя (прlI нсобходllN.lос г)
наJягаlIе-] о

слсл ред)'цl

lI]Bc

I]

глjlа

}Ia

с)кеNtесечll0:

гlроверка за правллна работа lla ]lаlчцка за
IlllcKo IJaLпяганс на а]от - велнъ)к lla шесl
]\1есеца;

проверка за проlIуски по газQвItя гракI на азота
ежемссечI]о:

Гil](lаtIа.lIII]а I{)p Ultгапrаt 6

Проверка lIa а|]\lIRа Ila ruIal)]\lIIlc сrli(,i!!ссечно
Газtlаtlалttза top [JltralDa1/()xr,пlat 6
Проверка lIa а]]хпва LIa alal] lIIc е)liспIессчlIо

a

il]parorIcp Fw-100

Праrоrtер Fw-l00

]Лcrtt,ttTaiti. почI{стване на сонJата_ \fонтаж

cжe\.tcceliIlo:

lpoBepKa lI пол]\IяIlа на възлушен
фrt_rтър на
вI,1]аде}I21та I]ъзд}ходувка (при необхолиrrост)
е)I(сN,lессчllоl

Проверка ц лодl\tяIIа на въ]jl\шеIl (ttlлп,р lra

-

вIрадена] а вr,зjtчхолr вка (tIplt пеобхолtlьlосl.)
e)Kel\1eceLl но:

С,l,арти1l:tне rlа "clreck cycle" за проверка на

СIартпране lla "clreck cl,clc" за прrlверка lla

l,aptop)

компlотър Laptop) е}ке]\1есечIlо:

lrорпtzrпtlа рабо,га (IIзползва се пl]епосltпl

HO|)NialrlIa работа (използва се преносим коNIпIотър

lI

соlIдата.]\1онта)l(-

е,+iе\tесечllо:

I

]()

I

Де\tонтаrк. почIlстване tla

-

е}кемесечно;

У.птра lB5.KoB разходомер FS-100
fleMlclIITali, лочlIстване на сондите. MoHTarK

Ултра вуков разхоломер }-S-l00

ДемоIlтаж. почllстваIlе на сонд}lте.

eжeNIccetIHo;

N,toHTa}K

ежемессч}lо:

Г[ровеllка за ltормална работа (използва се
l|]е}I()си\I I(оN,lпIотър Laptop)
- ежемесечно:

Проверка за нормална рабо.],а (п]поJIзва се
преносll}{ комгIютъ],) La]]1op) - еr{спtссечн():

I

]]

IIо

l}

кr*,
Прсlвеllка II l lо(Iистване rTa влагоуловител( при
llеtlбхсlдлlпtос,r,) ежемесечIltl;
гIроверка llаlлягане в бутилката на компресора-

Ко[rлресор ]а IlIlcl рYпtеll l а.пеII вt,rлY\
Прове1,1ка tr по,tllс

l]

ежемссс.чttо;

е)кеN{есечно]

реДуцирвентил-

Проверка нiulяганс слсл pejl}lltIl]BeI1,1llл

iIlltlBcptta за 11l]оIl_чсt(и по пItевматичниl.е връзки
с)кеi\Iесечпо;
проверка за lIорм.rлна работа на терморегулатора и
IIагрсва I,e,IIJI I]a коN,Iпресора (през зимния сезоп)
c)I(cl\,I ccelIHo:
1,1з t

r_lчвitttс Hit

коIlденЗ от бу.гLIлката на компресора

9I9лl999чц:
Iilrс.,lоlrолrluер Oxytcc 5000
l [1loBc1-1Ka ]la Ilара]\{етри и нормапrIа
работа

с)Iiсi.Iессчно;
I

-

llо.lllс,гвапе Ila cotl/IaTa - вед[lъж на шес,г N,Iесеца;
По.l1хlqlli1 lla Ilиркониева клетка всднъя(I.одиU]но

-

ежеN,lесеlIно:

Провеllка за пропускlI по пнсвNlатllчнl]]с
връзкIл еr(е]\tесечtlо:
Проверка за Ho;l1,lаrrtlta рабога lta
ep]\.lope гула1 ора Il lJаг|]евате,lя lIa I(оNlпрссора

,I

t tllvIlItя се{он). cдc\tecr:,lllo.
източване tla кtlндепз оl.бчтttлliата

rпрс

коl\{пресора

lr

щ

tta

ежеl\{ессlIно:

Кtrслоролопrер oxvtec 5000
Проверка lla ларамеtрII tt Hopbla.tllta работа

ежсмесечIlо:

Почпстванс на с()нда Iа - ве/1|Iы( I!a

IIJec.I

]!1есеца:

ПодпlяIJа па шlрконIIева
I

'l'раtlспlп,гср за IlаJIяI
аIIе Sitrans Р
[1poBeplca lI tIоrlистваIIе на забора (пpli
ltеOбхOдltl\,(ос,г) - сксмессчн() :

Balte tla влаttlу,повlt tел(п;:ltt

проверка налягаttе в б_t,тttлката Ila ко}tлрссора

c)IteltleccIIHo:
l IpoBe1-1tta па.ltrп,ане слеД

t

ltеобхоллпrосt) еr(еNlессчllо:

KJIсIl(a

вслвt,r{.

од1.1шно:

Траrlспttr-гер за ttаllягане Sitгапs Р
l)poBepKa и tttrчllстване rtа забора 1ltllrl
необходtrмосl) - ежс .lесечно;

|

'|'1r

Iб

it

t

t

сrllt l

с;l }il lc\Iпc|):lI\pil

iTpaHcпIlrTep ]а гепlпература

,I[crloH-l a;lt. проверка на съсl оя]IItето
i\Iон,га)к- L]e]H bri }Iа шест \1есеIIа:

Де\tонта]+i_ провеl]ка на

|{.пltllа,гlr la IIlrя в га ]oaHa..IIl JaToperI KOHl,eiiHep
lIрtltзс1llса,lа lIOl)\1a,IHa тс\lпераl \
ра в KoI I-гeiiHcpa
c)(ei!IecetII lo:

l]

К. rtlrtaT lt

кли]\Iатика
Соф,ryер l| опера.r.орска стаtlция

lаltttя R

I i|

toil Hil.IIt }а

I

о|)"**

зз нор\lалн,l te\lпellJl\pil
|Проверча
KoIITeiltlepa e}l(eN,l есе lIHo:

*ii Й|,

н

Проверка за правllliна рабоlаt Ila K.]ll,N]aTltl(a

I1porзeplta за пl]авилна
работа lta клиl,уlатикаe)IicNl ecetlIIo:
I_Io,tlrcT ва Ile 4)и_ц.[ри,rе на

състояIlието на соIIдага.

\|онта;fi- ве::lнъrri на 1IccT }Iессца.

eжeNleceIlLlo:

е)i(еluесечI{о;

Почllстване (lttлтрtlтс tla

KJI!I]\laI

пка

ежсllrесечно;

Софтl,ср tl опсраторска ста

пtllIя
на раб()тоспоообtrос,гта на инс-tzlлирания
[1оллрыкка tla дlабо-t оспособttосrта па
cO(l) I),еI] (чрсз ocltl.ypeHa дистаIlI.1ионIIа
врьзка) trlrcTanltpaltlllt соф.rчер (чрсз осltгурсна
ill
вслн b)I( IIа [l]ссг N{ессцаl
дllстанцI]оlIпа Rръзка)- вс,lнъr( Hil IIlccT \lccclla:
lI,зllенеtllrll Ila соd)тчера с],гласно IIропlен!Iте I]
IJlrlcttetlItл lli] c(llll|\cllil (,,1,1,1!lcIl,\ lll)o\lcllltl( |l
за1] коIIода l,с,лството- веднъж
]aKolIojla,l
слство ()- Bc.1lIbri г l l l l .
годиlхпо;
I)ct r,.lп1lltoтo обс.пужванс по оборудвоlr"rt,
за
l'сгlлярttоtо об(.п't,я{Rаtlс'Iа oбoJ,l,]lr]illrcT() }а
II]пlcpl}alIc кOнцснтрацIiята па S02 Il кпслород
Il}illcpRalIe l{()II IlctITpa llI LIl а lra SO2 rr
llрсд Il с.псД СоИ на l.азаrlализатор СМд-б2З lla
KIIcJl(,|)lrI lllX.J tl (.lc I (-()ll
I

lo,r.l11-1blttKa

I

1рсlбо взел,l tla глаI]а SP2O00 прел

СЮИ
lpoBcllrta на обцого съсl.ояние. пропуски lra
J,II-,I,1,I IIеt]пr]l.а. болтоllе и крепе)i(ни елеN,IеII1и
I]сJlIJъ,,I( IIа Jпест Mecella:
iIllLrBelrlta зzl llpat]ItIHa работа на .l.ерIuорегулатора

c)I(c\IccctI II();

-

0бlllоl.о с,I)с,j.ояпие. проIIусI(лI Ila
vIIjI1,1IlсIIIIя.tа. болтовс ll креIlеI(ни eJ]eN.IcIJTtll1lotзc;-ltc:t IIit

c)Iici\IcccIlI

l\lссеца:

прilвL]JIна рабоl.il на терNIорегула гора-

l ():

|;loBeplta lla rЬилl.ърлIия елемент- eжe]!IecetIHo:

('llltrItt tзa (lтr,ттърлllrя елсмент
I,I уrтлътненията (лри
всд[Iы(
Ila lпест ýlесеца:
л9ооi!цY9чЦ() гоtl_rяс.лtа газ()ва ]Iпния
тrред

( )

ведIь)I( iIa uIест \Iecella:

с.[емент- ежемессtIноi
С'пlяtllt tla (lltllrърllия елеп.Iен,l. и
упJtътненията (пpIJ

J

l

ГIробовзепrна глава SP2000 прсл СОИ
TlpoBepKa на обцотсl съсlOяIlIIе. п|]опускlI lla
уп,rlъ,l llеlIItята. боггопе tt KpcIlc)KHll eJIcl\leIlTII

l [1loBc1,1Ka на фI-Iлтl,рЕI ия

ве"1II-ь)к IIа Illec г
II1ltltlc1llca ,]а

l I

сМА-62з tla II()RI[lл - ЯiIоIIltrl

l

I

l

ttл t it l:ttl:t.,ttt ta,l rlp

l{OItlBA - fIllопlrя
l

( )
,I

СОИ

Провсрка за правllлна работа lla

1ср\lореrч,jlагора cr(c]\leccrIllo:
[IpoBePlia lla (tttлтьрrltIл

e]le\lcllI

Слtяна lta r]lllлr-ь;ltlля елс lен I
(tlp1.1

tI

необхlrлlrrtост) всlttъ;li

er(eNlcceIl]l().

чlUIьтпенllяlа

IJa llrсс.г NIccel(a:

Пробовзелlrtа I,]IaBa SPf00() c,.re.It COl1
Гlровеllка на обIцото със,tояLlltс. проп\,сlilI lla
tIliята. бо,пItlвс tt li|)cIIe)I(llII е]lе lс,lгll
BellIlbx( lIa lUec l NlccclIa:
llpoBcptca за праl]!lл]lа рабоlа Ita
у] I_rIъ It le

IepМoperyJlillopa erкeNlccellLl():

1-IpoBepKa на t]llt'llтr,рlгtltя слсNlсlll сrriсIIсссчн():
Слtяrtа на (ltutll,pHIlл eJ|enlcllT Il чпJlьтl]сlllIлта

(прlt trеобхолttrutосТ) ве,,lнъ-,к на lllccт Nlecella:
()тоll_rlясма га ]оRа,Illl

l ] llл rtpe.l C()1.1
IlpoBepKa чIlс.Iота]а tta ге(llttltlовrпс грr,бIr
ежемссечно:

Проверка lta обшоlо сr,сtояtlIIс

LIa

га]оtJата

линIi'] lt 11exatIIttIl{Il пOвре.1II Rе.ILllъпi lla цIес
]\{есеца;

г

Отоппяепlа aolouo,nu"ur,

a,n с._r

b-OLI

iПроверка ,r,,.rо lа,га tla те(lлоltовtttс.г1ll,бtt iеrке]\lесечно.

I

l_
I

I1lilBc1llt1 tla tlбLцо Io състояние на газовата ,:ItlнIIя

}I

\lcx:ll l}l1lIIlI повре.]rI- веднъж на Iпест месеца:
l

[fece ца:

l'азсlвl t tlх:rаl1lтслтт

]

Га]Oв!l охJlадtlте-!II

iII1loBcllKa IIа те\,Iпера,г)rрата на 0хладителите c)I(c

i\,l

ес

poBeplia lla обшt')I о с,ьс l(lя HItc IIа l ilзовil la
I] \lс\аtIIlчIllI поt]ре,1II велIIъ}( tla lI]ecT

]llIIlllя

Проверка tla 1eNlIlcpat\])ilтa lla ()\Ja/lllI.eJIltIc -

е r] I l () :

е)кеl\1ессч llo:

11зхвь1'lллltе на |aoIlJlell]a

ol I(oll]Lclltllltrl сьл

e)l((,N!eceIIHo:

Проверка lla

връ]ки

Ic !I \l!]ц]ав_rItItlIIIl
lla IIIecI ]\tecelta:

г]t,leI]NtaTIlIlItlI

велпъrл(

ГIроверltа l] подпlяt|а tla гъttl(авIIтс tllt,бtlчкtt lta
псристаJ-I lIч I l ltTe помпtt ( ttplt ltcoбxo,tLtlutlcT)
Rедl

1,1,)(

на шсс], Mccella:

Газовtl t)tlл,l,рll

Провеllка

}а

llистoта- e)l(e\lccetlHo:

ГIроllерlса за xel]п{eTIlrlIIocI вслllъr( lIa

illессца:
Слlяttа tla l|rIl:ltb1lltlttc cneNlcHIlI (tIpl1
I

lеоб\о.]1! Ii\toc

l

) всдньп(

Ila IIlcc] l\lecctla:

I'азовll пorttttt
IIpoBellKa на лсбlI Ia
l

IpoBe1llta за ItpatstUllIa IIHc].uIaIlltя. Bllбpal1lltt.

ll]tvбеIIIt сле iе|пп
Ilоллtяна lta Nlе\tбl]аllа I а ll l(.цalla,lll т с
}lс()бходItпlос-г)

l il !t,l{ ,l 11:lK l I} lJзоа||ал||}аJ(,I.rllат;йг,иlга
ll1roBcllKa ]al ]iа-rIиrпILtе на KoLlлetI:t lI замърсяваIIс
Ilсобходимост)- сже]\tесечIIо:
lIpoBc1lIta ]а Ilра]]liлна рабо1,2i на датчлIl(а за Hit].]иtIllc
li1l I(о]l/,lсIIз l]сднъж на шест п,Iесеца;
(

ý

II().IlIc LI]аIIс IIplI

II1-ttrBc1-1t<ir,]a

I

lIpa]]иJlHa работа Ila датчика за tIисък

газ

,]lсбII I Ilal

ве/lIiъж

I{a

IIIecl Mccelta:

I1lotle1-1Ka зal xel)Nfe глIчност It

[l}.oBel'lKa за xeprleTIlltllOcl lt IIpolI\cl(ll

проllчски

е)IiеNlсссчll():

C)lic\ IccetIl l():
9

l0

IJ

lзаl,tllr IIрсд COI,i
Il1lollclltta lIa архива IIа а-;lapN4IITе

]

toa !iа_пl

lt

}() at I Iа_lI}Iзil,tор

il

сле,r_(

СОи

l)Ka на al]xllBa IIа аJIарN{и.ге

|с ctla

llrlt

с.

l'aloattallltlaro1l llpcrl ('()l l

-

е]кеN,lесс(Iп()

-

е)I(еNlессчllо

11poBepria tla ap\ltBa lia a]Ia|)\lI]Ie crliclTcc(,IlIl()
I азоаllа;tlt lar ор сле.,t COI,1

Прове;rка lla архIIва lla a,-Ial]

IcilIIll,гc II,]IIcI{I}aIII|rl lfl,ilt тсхIrO.цо1.IItll.а IIа

,l ()бrrtата c,tolillocт Ila
доI,овоl]а
с I oi'I]l(]c1,1,al

дбоl

вI(лIочва

j

на вло)кеlIите рсзервни частll.

ti'tпtе tt гrtсl,гО

It JIl

ttlle

еriеN!есеч,lо

L.lIlcIIIIc,I о:

абонаi\4еlI гIlи-ге TaI(c,.I ,til cel]BlI ]IlO оf)сJl\r(RаIIс ll

сервизllО обслу)кваЕIС се IIзRт,l]I]Iва сжеNlссс.IIIО lI BI(]llollBa: I]pOBel]I(a

работосrrособнос,ша lla

cltcl.c]\lat

l.at 11 гcxIl}ltlecl(il

работоспособIIосl,та й Il тсстови lI реален

v\

ре)I(пN{

lJ]]o4)I]JIaI(J.rll(zr-

,rокiзваliс

IIа

Iln

'I'ехttлIчсската по,цдръжка сс прове,d--Iа
лрll необхtlдllrlост и,illl IIl]}] lIоlзllквirIIс
I] ьз_ltlltr,lтеltЯ ll вк_rllочRа: rIpeHacTpoiiBaHe tla cllcTe}la]li прI.t II\,)I(да- по;l\{rll]il
де4)ектIiрали. износенll IljIп с в"IошенII параIlеrpll KOI]IIoIIeII-tlI. отсI]]аняваItе
възIIиl(нi]-rlи повре.цlt.

Blrct

()I

I]a
I1a

te за реагиране прI,I повIIкване за възникнlшtl IIовl]едll - ло 24 tlaca с]tсл

\ вс.ilоN,lяваI{с;

Пllrt всеки

преглед на сисIе]!Iи],е се подIlисl]il прrl емс)-прелаватслен
'ехтIически
lIротокоЛ NIея(ду
страните, в KoliTo се о,rбелязваt всиrIк1,1 отклоrIеlIия. l(ollcTa1,1,1pal{и rlB}II.1
Ilедоста'lЪци! резсрвнИ части под"цежаUlи IIа подп,lяIIа Il лр.
Il(c cllirзllrl c.IIcJIlIIlr С IrзIrскванIiя къDl ]rraTeplraлllr.e/pc:lcpBrrlr l е! IlrlcI,1l, t}.qагаI]Il Ilplt It,lll]r.rlIrcIIlIc
lla \ c.ll\,|,a I а:
- jta сс в-ilагаTса]\Iо оригинаJ]IIи резервItlJ части. ]\,laTcpliajlп lI lio}Ic\,},Iil],I.iI]li.

-

-

гl]attll] Ila Nlapl(aTa !l j{оде_rlа IIal съо[встIIата arIapaTYpa;
l]ejlilBa], oTпa.I1HzL,Ill,],c прr] peN{OHTa резервIlи tItlcTI] lI \IaTcptIa]I}.I IIil
В,Lзлоiltlr геля:

с l,() I I]CTс

.I(a

Се

I I

ГIрIt lIсобхо]lrtмост

от

i r{ilcltt:
/(а 1lслсlс,гаlз
cr,c спеllтlt]ttlкаttltяl ttlt llеобхоl(tlr]OIо ]а
ll()/rl\{.,Itla обсlру,,tваlrе rI
нс\,]\{а-гtlвll с IIOcOlIcIIlI lо,,11-ttrбt tlr
х al]all( гсри стIiки, }Iзисквания и L(eIIп:]a съгласчвaltlе.
I)с;rttlнt'ните работи се лIзвърlIIваl lta базlтit ," сurпоatоо,,"я lIpоT()KOJI l,t cl lclIlttlпrttitl tя
lt
lla рсзсl]вIIп tIасти. ]\|ате}]}lаJIи и I(O]tc\.l\Ia-I иI]II.
I}сltчки рсзервлtи част1l. N{aTL'l]IIa,] llL, u.'''.t.п'",ивtt .,lit бьдтt.tIсlвlt и lIcYI I(),J
l)соя ваI Ill. ()сз
,IltIllJ i,LItl сIсриr,п деr|сктlI. проLlзтиtlalцrl o.1. лrлзайна. ]\IiгI C]]lla_]l}ll с lt_lt ll rt,l1laбtt
tKa гlt lt1lll
rt

lt

ьt

на l]ъ

t

rIOpN'l aJIl

Ia },lIотреба.

Rсtt,trtп IttlдлtсiIен}l cTapli рсзервIII.I чаlстIl сс Bp},Illal I]a l]l,з-цtliltлгrсля с I11]lle\I()l]е,цаRа],еJ Ic Il пl]оI,окоJI за пред2t,цслIиl.с на Вьз,lltl;trl,t tеllя. (),I IllлlIa_r]lI lIi]ll peNl()IIla
\Ii] тсl)иаJIll ll 11с]сl]ltllи tlacllI.
I I

I

2. (l;loItollc lt II:lчIttI IIа lIзIIъ.пIIенtlе IIа порыlltilта.
(]altt Зir tlЗI tl,-цItСН tlc на догоtrора 1 2 пlессца,
счll.гаIIо от дilта.I а IIа l|оJtI]исRаI]е tla до l ()B()|la.
-

"l. l ltlllttlltltrllteII c|)()lc Ir:r llciitIocltIlc.
_j,l. l-aIlaII'1,1lIraNlc. IIе 1це IiзпълнIл]\,I качесl.всно деtiiносr.иlс. IIpcrt}le'| на II(ц)l,чI(а.Iа.
llзIIсl(I]аtIlIя-га II:i

с.ыrIасIIО

Ilосоченll в TcxtIII[IccKal.a спецlrrhlItсаI tlt.lt.
_i 2, I'apalrlltllablc KaTIccl,BOTO IIа 1,1звърIItеtl rITe OI IIас ycxyI,].]
за IIel)}Io/l IIс I]o \Iit-IlI(() ()[ (l itlccctta rlt
Iil I ll l il IIl] l IllIIc\laI Iс'г() I la lIзi] l,pLIleIIaTzl
дсiittос г.
],-l, IJ l,a1-1alltlttrlIIlIIi,I cl]O1( llle оl,сIраIIяl]а]\!е
ст,с сRоlI с]]сдс,гва пояt]IIлlIIс сс Il|]oII\lc](II rl ,llct|leKr lt (ltlttt
illc Il()-t\lclIJI\lc,,lclcг:tBl;al:t)..Lt,bJI)K1llIlII сс l{il IJcl(il(Icc,I l]cIIO ll]пb]IllciIIlc.
IIа \lсJlчгirта. I((lcTo сс

\

. L(

)с

l (

)

I]с |)я

i]

Ir,]Jiожti,I,сJIя

I]il с,](l],\,c l l]:lIIcI I

I

Ip().1

ol(o-rI.

-l,
l ll, IiOtrl'o ltlc IlРСЛСl'авrl}tс ll:t 1}l,,з.цOiкll,ге.,lя ltptt 0тчlrгаItс.г0
,.'[trltYrlctt
.lcIl Ilocl II I с lIo до].()вOрil:
- Фatt-I.y1-llt зzt абоllамеrtтttи .гакси;

-

(OJI]I(]ccl

I16.IIllcIllle I1, Ilil

изв,ьl-tIItclra'a рабо t а;
рсзервIItл tlac l п се rIзBl,1)tIIBa rla ба,за:
ервIIи 1Iac l- мзrсгlIаJlп Il l(oHc\ NIil,1,1.1Btl:

I]

,"".нlЧill

('сртп(lик
['aparturIot
Il1lсlгоtсrlл

,lxlJ,lli,,li}lii;:i:i:];,i;lY:""-,u".

ля:Jа l]jl()жcll}tle 1]езсIIвIIи tlalстпi
llac l ,,.

я оl llilлllаl]I}J

,lac-t tl (Bt.t,,1- гсхнI,]чсскtl tIхра]\{стри.
I(олllrlество. цеiIa),

l}cl1.1lcll /loкY]rrelI I.It ще бъла

Ir,]

r,

rra бr,.пгарскtr езrIIс

tlpli pe]\IoI','a Nla]e1]ll2ulli

rI l)езеl]вIIIi

П Dtl;ltlжctltrя:

JaTa: l-i Ноелrври

20'I 7 г.

IItl_ttlllc:

a

ПРrrооп"rр.lьl,J
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИВ
()r: ,,I'А.Щlt()N,I 200.1" ЕООД
iit'II(/БYJl(''l А l': 1]132бl55. селаjlиIIIe и адрес на управлеliие r,р.Со(lltя. Ttlt flllуllсба 1. бlr,1_5 вх,
ltrl l07. тс,,l.: 08ttб (l0 80 l8. факс: 02 978 98 79. c-rrrail: r.adcomll|diг.bg

(l.

[ibrI o(lcpla за вь:]"qагаlIс на сlбпlес,гlrена поръчка чрез обява за сl,бtrраttе lla офс1l,гlt с прс.цl\!сl:
,. \бtlllitrrcll1,1Io cepl}1,1]tIo обс.tlужване It технпческа Ilолдр,Lrкка lIa Cllc l епl:r ,la coбcTBcllll
IIcIIl)cK bcIIill lI II]l\tерl]аIIllя (СI{И) па вре,цяrl eýrIlcIIlt в IIзхоjlяllllt ]lIt}IIlll га]Jовс II:l I!]п}.cK2rIIl()
тcl;roiicIBtt с. rе.ц СОИ, както II rra оборчllваllет0 за II,}l}IcpBaIle lIa SO2 (cc;rcrl дrrl,оrсrrс) ll О2
( ltllc.,ttlpo,t) III)c]l lI сJIсл СОИ на .,Брlrкс"п" Il&Ц", с
рсф. ЛЪ I4З00.1 - 20l7- OIlrrc.
liзtt,t,.Ttttt,ltlteгtl Hal l1,1)лl]ия IIред]\1с,t lIa поръчI(ата пlе llзB,I)prI]!IN,l Ilри

с_гIсл}11.I,I,с

llciIlI:

l. Aбollltпlctlтtto сервtrзIlо обс"пужваIrс li Tcxlllitlecкa поilдръжка rla оборуJцlапеr о за собс,гвеllrr
IlcIll)ctibcIIa гIt t!зпIсрваIIrlя (СНИ) на вредIIII cNlI{cIlIr в it_lходяlцIl лIlпIIlIl газоt]с llir It]пускаIIlо
r с r,1loГrc-l,Btl с.пе;l

СОИ

дбоttалlеtl

Ialicit
_\!

F]

atlпtct toBa Hl.te

бс

з

в

tt

ta

бlltlаll е lгI

а

R.
":I

Л,llС за

сдtJlI Nlcccll

бtrrtallettгrl<r cepBtIfllo tlбс",rужваrIе lI техIIllчсска поддръжка lIa
iuр1,,{п:rrtст,о з:r собсr,всrrlr
)c/lIIIl спrIIсIIII l} IлзхO/tяlцII

:l,poiic rво след COI,I

Ilепрекъсlrати ll:ll}tepBa}IпrI (СНИ) lra
дItмнll rазове Ila изпускашо

з 200.0с

з8 40(),()с

II. Копrплекr' резсрt]tlи частп за подмяIlа при абонаментно сервизно обслужване lI TexHIrtIccKa
ltoJtll|),b7l{I(a на оборl,лването за собсlвенtl tlепрекъсIIатIl измсрванllл (СFIИ) lla вредIIII eмrtcltll R
trtхOдrIпIII lIIIl\IHII гilзове на пзIryскащо устроЁtс,гво след СС)И
l{clla
,Nl]

l

J

JarllteltoB:rtlиc

('пtлtlit tta tIiи.ll,гьllttия е_ltеиэнт и yпJl,ь,!ltеllията tla пllобовзсrtна глава SPf0()()
i|о,,tпtяllа l]a I"bBiinI]lJ,lc lрl,би.lки нз tIcl]ttc-I,z]jII,ичll}ll,c lIo\]IllI lIa Iа,tовия ()\,lit.,L!lIeJI
(' лtя t ta
I

t

la tIttrлтъllнI lтt, елс[lсl

I,I,1l

lla газсrвlrr,е 4llr:tTIllr

lодлtяtrа tla мембllаttага и кJlапаните на газоtsа,Iа r]о]\,lпа

Пtljlпlяна на ttl.lрконисва KjIe]Ka

}{а

кис,]lородоl\{ср Oxytec 500()

()бrца cToiiHoc,r на едIIн Ko]tlluteк,r ре]ерRви rIacTII за под]uяIIа

в

лсва бсз

лдс

285,00
]67.50
].1] 50
5,19 Зtt

2 500

0()

3 844.30

III. Абонапlептно ccpвIi]H0 обс;rуiкваrrе ll TcIIIII.Iecкa по]lлръr{iка rla оборr,дваllс,го
]il lI]illcl)BilIIc
коIIlIеIIтрацIIята IIа SO: u кItслород lIрсд tI с.псл COI{ на га]аII1l.лtIзilтор смА-62з
lIa llOltillA Японпя
дбоttалlенr tta
такса

..\!

Е{аипIеноваttl,tе

в JIв,

без ЩflС за
,]а ertllzl

година

АбоlIапrеrrтrrо сервизно обслужватIе Il техпическа поддръжка Ila
оборулвtulето за IlзмерваtIе коIIцен,грацrtяТа |la SO2 Ir кIrслород
rIрсл ll с.пе/l СоИ па газаналпзатор смА-62З IIа HORIBA
lI l toll lI я

l з00,00

l5

60().00

[\'. ltoutl;lcItr' реJсрвпп час'гIl за подNtяна прп абоIlа]rtеI|,гIIо,Iо с€l)Rtl]Il0 бс.пужваllс Ii,гехlr*Iчссtса
l()]l,l|) brкIirl lla оборчдването за llзпtерватlе ко}IцсII,грацIIятп lla SO2 It
t(lrслорол прсtr п с"rел C()l{
II:l l il tilIIa.IIII ]al ор СМА-623 па HORII}A
- fIпоIпlя
l

I

[ct

la

_rteBzt
/

tl

бс

t,IlC

]85.0()

]

285
.I

l

llо]tl\tяIlа на l\leNjбl)alla,|-a и клапанитс Ila газовата Ilо]!tпа
(

)6lllll

с l

iliiltrlc l ll:l cllrlr к()1rrtлс*, pa,"1rr,,u,,ас, u,o

()0

l]60,0()
5,lq ]0
2 J79.J0

i,urrr-u

()бttlr c,toiilltlcг lla абоllаПIсII'I lI., гО cepBrl'JII0 oбc,rl\,жllalttl
II -tcxIlIItIcclia tlOлiIрь;,нl(а ll1r
tlбo;rt'.lBarrcttl ta собс,I,веlIIt непрекl,сIIа1Il Il]illерRаIlIIя (CtilI) lla Rре.IIltIl el\IIlcIlIt It II]xoj(rIlIlII
,lIl\tIIIl I'a tOI}C IIа rIЗП)'СI(аlЦО } CTPOiicTB() С;IСЛ СОИ, нl ctбollvllBirtlcr о
til ll]пtcl)I}aIIc
riotrl(crr t |)ilIlIIяr,a llrr S()2 II ltltcJIopoll преll Il с.псil СОИ lra га]аIlаJ lI] а1.0 СМд-(l2-1
пl H()IlllJA |)
,lItlolttlЯ ltсltбхолIl
I

пl

.N,

Itl,c ttо}Iп"цек гII рсзервIIII частIi за полýtяIIа

B

}IarrMerloBarrIrc

()6ttllt

clrtiilltlcl lta aбrlttaTlcllttluro tcpBпtllrl tlбсL,.,*оu,," ,, ,"rr,rr.r"a*" ,,,,,11,,,лr'.
оборr,двапс,гtr зit собсrвеrrrt непрекъсrIатIr ll,]]trepRaIlllrl (СНИ) lla *1r"лrrr,
llзхоляц(II дппtIIIl газовс lIa цзIIускаrцо vc,[poйct,Bo с",rсл С()И
ОбII(lt с го1-1посr, Ila елllll комплект резервIIп rIacTII }а .uд*r,*, ,,lrr,
ссрl}IIзrr() обс.пliкваllе II TexIIIIrIccKa подлр,l,жка lra tlбортдваltето

llclll)eкl,cltllftt rt]Ntерваппп (СНИ) па вредItrt eMIlclIII R
_ltзп),скtrltlо },cTDoiicтBo с"пед СОИ

IIзхOдяrцtt

д

,ц.цс,,

:t(х-;*й;
за coбcl.Berrrr
газовс

IIir

Oбlllrt сгrrйttосt ,,n обо''rlrr*,,ruо I о .,cpB,l lпо пбслrлlrаIIс п ]exllllllccкo пп,,.,1,,,п,*л'i"
обrrрr дваllс-r о зlr rl]}lepвallc коrrrцеп I par{rlпI,a lla SO2 ll Kttc]rоpoi{ пред п c.lle/l СОИ rrrr
r,а,зана"лtrзаr,о|r СМА-б23 па HORIllA
- Япоппл
()Гlttta croйltocт IIil елIIIl коýпIJlск.r
,r,,n*-np,,
резсрвIIIt !lact.ll

'n

1

и

бсз

,,,,

"nrrrarrr,

]trlIIt

-,rB.

"гrпlrа.п,a,,rr,ю

38.100.00

з

8,1.1.30

l5 600.00
2.{79.з0

ll }lll) ()бc.I\r+iBlltIc II TeIII IllIecKil подJръrfi Kir
Ii()IIIlctt I l)llItIIя| il lIa SOr rI кllс-IоI)оц пред lI c.,Ic_]

с(,|) п

lItl lI()l{II} \ -J[llоItltя

ttlr обtrllr lltlrtlcltt Jil

COIl lla

I

II}\tc|)I}1rIrc

ir]li IIa.lItJilTol)

('}'IД-62J

||+2+3+1|

Обпtrr

Jciic
с]

о ii

r

:r IlcIIa е прII}IерIIа II ще се IIзпо.II,]Rа caiuo ]а tIу)кдп,гс ll1l KJIacllpaIleI.0.
а цсrIа IIа порыIката пlс се фор\lrrра IIа ба]а Hil годппIната абонапlеllt IIа TilI(cil It

l,1rllTe.IlIa'I
l

Iоcl,T а I l:l

/lcI"I с l

Dlrге.ll rl0 BJloяiellпTc pclep

R

I

IIl (Iac гtI.

I IрсJltаt-irtlага от нас цена за изпъ,rlнеIIие на поръчката с i] JIcBat.
бсз !l]C- п1]Il ycjloBIJe l)I)P rlo
IIlltttlтepltc 2017 в мястото на }tзпълнение.
I{eItaTa rtе е обвързана с каквитО и да е лруIИ !сJlовия. креллI.IIIи ll lLi]aTe)KIIlI средства. (ltlplllt
lIa lL]ittt(a]Ic Il гаI]аIIII}IIл, освеII Iлзр}IчIло чпоменатите в
!окумеllтацията за ччасr[lе.,

Пpllc;rr:rпIc услоRIlята IIа IIлапlаIlе IlocoriellII в IlрOскта IIа логоRорir.
,]сltла1-1иllапlе, чс в случай.
с гоl"l[Iос,],. Ilоl]ади

tlctltl ll tlбlllа
lJ t,,з.,ltl;tttt гс,ltя

l

чс бl,дс oTl(pliTo IIcc,bOTBeTcl,Bllc N,lс)I(д\, lрс,цj]о)I(еl IIITe ejlllIIIiчIIlI
лопусната тсхнllчсс]til грсIliI(:l 0,I lIaltпa cl|)aI]at. c\Ic съг_:IасIlll

,ца KJIatcIl|)a ltatlraTa офер га tra

I

база llрсдлох<енI.1те по-нIIсl(li цеI]IL

Уll t,.ltlolltlttlctI /Ia IIrlдлllшс Ilастояll(ото ПРеlt_r]оженис е: Р:цос;Iав l)аiiчсв - Yll1lllBl,t
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