лоIт

АгЕнция по оБщЕствЕни поръчкlt
l000 Софltя, ул. "Леl е" -|
e-mail: aopaa)aop.bg
и нте 0нет адOес: htt0://WWW,ao р. Ья

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

ЗОП

Номер на обявата: реф. Nэ 143004/2017 - ОПнс
:З0.10.20l7 г,
Възложител:,,Бршкел" ЕАЩ
Поделение (коzсппо е прtl,поэtс,ttл,tо) , |, , . ...f
Партида в регистъра на обществеrIите поръчки: 00758
Адрес: РепублиIса България, гр, Гълъбово, Извън града, п.к, 6280
Лrrца за коIIтакт:
Ивrп Cu_,l.te ottoB MoнeB Ръкобоёtппел оtttdе-ц Търеовсклt ;
Kpctctlttttpa Ивсrнова,Щллtчtпрова Cпetlttct;tttcпt ОП
Телефон: 04]8/ 6 2З 93
E-mail: mагkеt@Ьгikеl-Ьg.соlr-r
Щостъпът до доку]!lентац ята за поръчката е ограничен:
.Щопълнrrтелпа янфорпrацпя може да бъде получена от:

[] Ща

[Х] Не

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контак,t
[] Щруг адрес: (,чо-ая, пoco,tettte dpyz аDрес)

път:

[] Ща

[Х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Щоставки

[Х] Услуги

Предмет на поръчката: ,,Абонаментното сервизно обслуясване и техническа поддръжка на Систешtа за
собствени непрекъснати измервания (СНИ)
на вредни емисии в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ, както и на оборудване,тtl
за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2 (кислород пред и след СОИ на,,Брикел" ЕА,Щ"
Кратко описание:
Регулярното обслужване на оборудването за собствени непрекъснати измервания (СНИ) на вредни

е[lис1.1lt

в изходящи димни газове на изпускащо устройство след СОИ и оборудването за изNlервilltе
концентрацията на So] и кислород пред и след СОИ на газанализатор СМА-623 на HORIBA - Япоrtия.
На.Iпн на изпълнецие:
- Абонаментното сервизно обслу}кване се извършва ежемесечно и включва: проверка

на работоспособността системата и техническите профилактики, доказване

1lil

Й в тестови и

работоспособността
ремен реяtим
обслуя(ване се провежда при необходимост или при повикване от
Възлоrrtителя и включва: лренастройване на системата при нужда, подмяllа на
дефектирали, износени или с влошени параметри компоЕенти, отстраняване на
възникЕали повреди.

- Техническото

- Отстраняване на възникнали повреди при повикване на възложителя.
- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди - до 24 часа след уведомява}lе;
- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предава,гелеI{ пpoToKoJl
меlIцу страните, в който се отбелязват всички отIulонения, констатирани явни недостатъцIi.
резервни части подле)t(ащи на подмяна и др.

Място на извършване: DDP
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Щруга информацлlя (коzсппо е прuложtьчю1: |..,,,,)
LIe се допуска да се представят различни варианти на офертата,
Когато протоколът от работата на комисията не е получен от участника по някой от наLlините, пocollelItl в
чл.43, ал,2 от ЗОП, възло)I(ителят публикува съобщение до него в профила на купувача, в електроllIlата
преписка на обявата, Протоколът се смята за връчен от датата на публикуване,
изпълнение на разпоредбата на чл,48 и чл.49 от ЗОП, да се счита добавено .,или еквивалентttо/ti"
навсякъде, където в tIастоящата торъчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оцеIlка.
техническо одобрение или технически еталон по чл,48, ал.l, т.2 от ЗОП, както и когато са посоLIени Nlодел.
източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

В

O(lepтaTa задълlI(ително се изго,],вя по образец на Възлолсителя, публикуван в профила на купувача. Не Се
допуска вариантност на офертата,

три календарни дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, участниците N4огат да изисriва,l,
от възлоя(ителя писмени разяснения по условията на общес,гвената поръчка. Писменото искане следва ла
бъде изпратено на факс: 04l8 / 6 2] 9З или на посочения e-mail. Когато е използван вторият начин за

.Що

искане

на разяснения,

документът

следва да е лодписан

от представляващия

упълнqмощен представител, 'подпечатан с пеrIата на дружеството

участника

или негоR

- участник и сканиран в pdf'. (lорпlат,
Писмените разяснения ще бъдат публикувани в профила на купувача. С публичното предоставяне на
чнформацията се счита, че всички заинтересовани участници са уведомени,

При ск.,lючване на договора участникът предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер
о,г неговата стойност, Гаранцията се предоставя в една от формите по чл,1 l l, ал.5 от ЗОП,

iа

4

oZ

Прилоlttения към Обяваr,а: Техническа спецификация на възложителя, Образчи на доку]\lенти, Указаttltя
за подготовка на офертата и провея(дане на поръчката, Проект на договор, публикувани в про(lила lta
купувача.

При отварянето на офертите и обявяването на ценовите предлоя(ения могат да присъс,Iват представи-]еJ]ll
на

[ата на настоящата обява
: (dO/sl.,tt/zzzz) [30.

]

0.201 7 г.

възложител
Трпте rrMeHa: Янилпн Павлов Павлов
Щлъiкност: Изпълнителен директор,,Бр

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА IIРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
,rАбопаментно сервизно обс.rryжване и техническа поддръжка
яа
Система за собствени непрекъснати измерванпя (СНИ)
на вредни емисии в изходящи димни газове ва изIryскащо устройство след СОИ, както и на
оборудвапето за измерване на SOz (серен двуокис) и Q2 (кислород)
пред и сJIед СОИ на ,rБрикел" EAfl",
с реф. Nл 143004

- 2017- ОПнс

технически изискваIlия към предмета на процедурата:
предмет..,лбон аJчrcнmно сервuзно обслуuсване ч mехнчческа поddръаска на Сuсmема за собсmвенu
ninpr*u"ro*u, uзмерван1.1я (СНИ) на вреdнu eMucuu в uзхоdяtцu duмнu zазове на uзпускаlцо
на SO2 (серен dвуокuс) u О2 (кuслороd)
усiройсmво iлеа сои, кqкmо u на оборуDванеmо за uзмерване
преd u слеd СОИ на ,, Брuкел" ЕД,Щ "
Сuсmемаmа за собспвенu,неhрекъснаmu

lвJrrерванлtя

(СНИ) се съсmоu оm:
Производптел

Ур"д

J!ъ

FlowSICK100 (дебитомер в система за

1

неrтрекьснато измервале на газове)

FWSE l01 NL 7З5 (прахомер

в

система за непрекьснато измерване на

2

Германия

Гермация

газове)
з

OXITEC 5000 (кислороломер)

Enotec GmЬН - Германия

4

Ultramat бЕ (газанализатор)

SIEMENS AG

-

Германия

Ultгamat/oxymat бЕ

SIEMENS АG

-

Германия

5

(газанализатор)

Оборудването за измерване концентрацията Еа SOz и кислороД пред и след СоИ се състои от:
Ур"д

ль

1

СМА-62З

(газана,,rизатор)

Производцт€л

HORIBA

- ЯПОЦИЯ

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълцение на разпоредбата
на чл.48 и чл.49 от ЗоП да се счита добавено ,,или еквивitлентно/и" навсякъде, където в настоящата
поръчка са посочени gта11дарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или
технически еталон по чл.48, aT1.1, т.2 от ЗоП, както и когато са посочени модел, източник, процес,
търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.
I.
Срокът на изпълнеЕие на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата fiа
скJIючване на договора.
П. Начип на изпълнепие па предмета на обществената поръчказ

дбонаментпото сервизно обс,пужвапе и технпческата поддръжка на оборудването за
собствени непрекъснати измерваItия (СНИ) на вредпи емисии в изходящи димпи газове на
1.

изпускащо устройство след Сои, се състои от извършване па следните дейности по елементи
Ila системата:
Пробовземна глава SP2000
проверка на общото състояние, пропуски на уплътненията, болтове и крепежни елементи - веднъж

о

на шест месеца;

Проверка за правилна работа на терморогулатора - ежемесечно;
Проверка на филтърЕия елемент - ежемесечно;
смяна на филтърния елемент и уплътненията (при необходимост)- веднъж на шест месеца;
. отопляема газова линия
Проверка чистотата на тефлоновите тръби - ежемесечно;
проверка на общото състояние на газовата линия и механични повреди- веднъж на шест месеца;

.

газов охладител

Проверка на температурата на охладителя - ежемесечпо;
Изхвърrrяне на конденза от кондензния съд- ежемесечно;
Проверка на пневмiтичните и хидравлични връзки- ежемесечно;
Проверка и подмяна Еа ьвкавите тръбички на перистalлтичните помпи (прu необхоduмосm) - ведr:ъж
на шест месеца;

.

Газови филтрй

роверка за чистота - ежемесечЕо;
Проверка за херметичЕост - ежемесечно;

Смяна на филтьрЕите елементи (прu необхоdttмосm) , веднъж на шест месеца;
. Газова помпа
Проверка на дебита ежемесечно;
Проверка за прzвилна инстапация, вибрации, изгубени елементи - веднъж на шест месеца;
Подмяна на мембраната и клапаните (прu необхоduлчtоси)- веднъж годишно;
о Газов тракт в газоанализаторната кабина
Проверка за наличние на конденз и замърсяване (почuсmване прu необхоdttмоси) - ежемесечно;
Проверка за правилна работа на датчика за наличие на конденз ежемесечно;
Проверка за правилна работа на датчика за нисък дебит на газ- ежемесечно;
Проверка за херметичност и пропуски - ежемесечно;
о Азотна бутилка и газов тракт на азотд
Проверка на налягането в бутилката- ежемесечноi
Проверка и корекция (прu необхоdлuпосm) на нмягането след редуцирвентила ежемесечно;
Проверка за правилна работа на датчика за ниско нашягане на азот - веднъж на шест месеца;
rpoBepKa за пропуски по гtlзовия цакт на азота - ежемесечно;
Газоанализатор ultramat 6
Проверка на архива на алармите - ежемесечно;

о

о

Газоанализаторultrаmаt/охуmаtб

Проверка на архива на алармите - ежемесечно;
Прахомер F'W-100
,Щемонтаж, почистване на сондата, монтаж- ежемесечно;
Проверка и подмяна на въздушен филтър на вградената възд)ходувка (прu необхоiluмосm) ежемесечно;
Стартиране Ha "check cycle" за проверка на нормална работа (lвползва се преносulvt ко;'tпюmър
Zcplop) - ежемесечно;

о

.

Ултразвуков разходомер FS-100

.Щемонтаж, почистване Еа сондите, монтаж - ежемесечЕо;
Проверка за нормаJIна работа (uзползва се преносuJчl компюmър Laplop)

.

Проверка
Проверка
Проверка
Проверка

.

Въздуходувка за охлажддне на FS-100

на общо състояние- ежемесечно;
и подмяна на въздlrпен филтър (прu необхоduлиоси)

-

- ежемесечно;

ежемесе.тно;

за цялост IIа въздушните линии към сондите- ежемесечно;
за пропуски и стегнатост на съединенията по възд)цIните линии- ежемесечно;

компресор за инструмеЕтален възду

Проверка и почистване на влагоуловител(прu необхоduмосm) - ежемесечяо;
Проверка налягане в бутилката на компресора- ежемесечЕо;
Проверка налягане след редуцирвентил- ежемесечно;
Проверка за пропуски по пневматичните връзки- ежемесечно;
Проверка за нЬРма,тна работа На терморегулатора и нагревателя на компресора (през зш,tнuя сезон)
ежемесечно;
източване на конденз от бlтилката на компресора - ежемесечно;
Кислородомер Oxytec 5000
Проверка на пара},Iетри и HopMa,T Ha работа - ежемесечно;
Почиствале на совдата - веднъж на шест месеца;
Подмяна на циркониева клетка - веднъж годишно;

о

о

Трансмитер за налягане sitrans Р
проверка и почистване на забора (прu необхоdtLмосm) - ежемесечно;
о Трапсмитер за температура
на шест месеца;
,щемонтаж, проверкь на състоянието на соЕдата, монтак- веднъж
о Климатизация в газоанализаторен контейнер
Проверка за нормална температура в контейнера- ежемесечно;

Проверка за правилна раббта на кJIиматика- ежемесечно;
)чистване филтрите на климатика - ежемесечно;
. Софтуер и опердторска станция
Поддръжка на рЬбЬrоспособността на инст.tлиран rя софтуер (чрез ocuzypeHa duспанцuонна връзка) веднъж на шест месеца;
Изменения на софтуера съгласно промените в закоЕодателството- веднъж годишно;

2.

Абонаментното сервизно обслужване и техническдта поддръжка на оборудването за
измерваЕе концептрацията нд SOu и кислород пред и след СОИ на газандлизатор смд-623
на НоRIВд - Япония, включва следните дейности по елементи на системата:
Пробовземна глава SP2000 пред СоИ

о

Проверка на общотО състояние, проIlускИ Еа уплътненияТа, боптове и крепежни елементи - веднъж
на шест месеца;
проверка за правилна работа на терморегулатора - ежемесечно;
Проверка на филтърния елемент- ежемесечно;
смяна на филтьрниJI елемент и уплътненията (прu необхоdutплосm) - веднъж на шест месеца;

о Пробовземна глава SP2000 след СоИ
]роверка на общото състояние, пропуски на уплътнениятц болтове и крепежни елементи- веднъж

Еа шест месеца;
проверка за правилна работа на терморегулатора- ежемесечно;
Проверка на филтърниJI елемент- ежемесеtшо;
смяна на филтърния елемент и уплътненията (прu необхоdtьмосm) - веднъж на шест месеца;
. отопляема газова линия прел Сои
Проверка чистотата на тефлоновите тръби- ежемесечно;
проверка на общото състояние на газовата линия и механични повреди - веднъж на шест месеца;
о отопляема газова линия след Сои
Проверка чистотата на тефлоновите тръби - ежемесечно;
проверка на общото състояние на гЕIзовата линия и механични повреди- веднъж на шест месеца;

о

Газови охладители
проверка на температурата на охладителите - ежемесечно;
Изхвърляне на коЕденза от кондензния съд- ежемесечно;
проверка на пневматичните и хидравлични връзки - веднъж на шест месеца;
Проверка И подмяна на гъВкавите тръби,тКи на перистаптИчните помпи (прu необхоdut,tосm) - веднъж
на шест месеца;

.

Газови филтри

Проверка за чистота- ежемесечно;
проверка за херметичност- веднъж на шест месеца;
смяна на филтърните елементи (прu необхоdtlмосm)

-

веднъж на шест месеца;

о

газови помпи

Проверка на дебита
Проверка за правилна инстдIация, вибрации, изгубени елементи
Подмяна на мембралата и клапаните (прu необхоdltмосm)
о Газов тракт в газоанализаторната кабина
Проверка за наlrичние на конденз и зЕlмърсяваЕ е (почuсmване прu необхоduмоси)- еЖеМеСеЧНО;
Проверка

за правилна

работа

на датIIика

за наличие

на конденз

Проверка за правилва работа на датчика за нисък дебит на газ
Проверка за херметичност и пропуски - ежемесечно;
о Газоапализатор пред Сои
Проверка на архива Еа алармите - ежемесечно;
. газоанализатор след сои
Проверка на архива на аJIармите - ежемесечЕо;

*iI*

-

-

-

-

- ведЕъж

на шест месеца;

веднъж на шест месеца;

Начин на изпълнеЕие:

дбонаментното,сервизно обслужване се извършва ежемесечЕо и вкJlючва: проверка Еа
работоспособността системата и техническа профилактика, доказване на
работоспособността й в тестови и реален режим
Техническата поддръжка се провежда при необходимост или при повикване от
възложите.пя и вкJIючва: пренастройване на системата при нужда, подмяt{а на
дефектира,ти, износени или с влошени параметри компоЕеЕти, отстраняване на
възникнали повреди.

Време за реагиране при повикване за възникЕали повреди
уведомяваIlе;

- до 24

часа след

ежемесечно се подписва приемо-предавателен
протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, конСтаТИРalНИ ЯВНИ

- При всеки

преглед

на системите

недостатъци, резервни части подлежащи на подмяЕа и др.

,ib Изисквания към технологията на изпълнеЕието:
- ,Ща поддържа в техническа изправност Сuсmемаmа за собсmвенu непрекъснаmu
uзмерванuя (СНИ) на вреdнu eMucuu в uзхоdяulu daMHu zазове на uзпускаu|о усmройспво
слеd СОИ;
- Изпълните;rят изпраща специмисти за профилактика, тестване, програмиране,
настройване и други специфични операции по собствено усмотрение и преценка във

*
услугата.

-

времето, в зависимост от начина Еа експлоатация на системите и тяхното ЕатоварваЕе;
чрез спаЗваНеТО На
,Ща гарантира високо качество на изпълнение на възложената поръчка
всички

нормативни

документи,

правилници,

инстр}кции9

наредби

и

др.;

От датата на подписването на договора до датата на неговото изтичане ИЗПЪЛНИТеЛЯТ
поема отговорност за изправностга и безаварийната експлоатация на системата;

Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение

На

да влага ciМo оригинални резервни части, материали и консумативи,
съответстващи на марката и модела на съответната апаратура;
да предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на Възложителя;
При необходимост от подмяна на резервни части:
Изпълнителят предоставя на Възложителя протокол със спецификация на
необходимото за подмяна оборудване и/или материfu'Iи и консумативи с посочеНИ
подробни характеристики, изискваЕия и цени за съгласуване.
Възложителят има право:
а)да съгласува rrредложените от Изпълнителя цени;

б)да

откаже доставката от Изпълнителя
материали
и консумативи;
части,
резервни

и да достави необходимите за

ремонта

извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на реални
на
оферти или на база на цени по други сключеЕи договори от Възложителя и представи
видовете
иiпълнителя резултата от проуtIването, Ако проуrвавето покаже, че цената на някои от
Изпълнителя,
от
оборудваяе ,/rn, ,ur"р"-и и конс)мативи е по-ниска от предложената
несъгласие
последнияТ е длъжеН да извърши доставката на цена посочена от Възложителя. При
извърши
допъпнително
между страните относно достlшната цена, Възложителят има право да
бъде
може
доставено
която
при
да
на
цеяата,
про}п{ване и да посочи на Изпълнителя доставчика
взаимоотношения
оборудu*arо и/или материшrи и консумативите. Изпълнителят влиза в договорни

в)да

с посочеЕия доставчик и извършва доставката.
- Ремонтните работ" се извършват на базата на съгласувания протокол и спецификация на

-

резервни части, материми и коЕсумативи,
Всички резервни части, материали и конс}матив

да бъдат нови и неупотребявани, без
яВниилискритидефекти'произтичащиотдизайна,МаТериfu-IиТеилиизработкатапри
1,1

HopMarrHa употреба.

протокол
Всички подменени'стари,резервЕи части се връщат на Възложителя с приемо-предавателен
части,
за предадените на Възложителя, отпадЕали при ремонта матери,rли и резервIrи

ib

по
Изпълнителят е дriъжеп да гарацтира качеството Еа извършените услуги за период не
о от б месеца от дататд на приемането на извършената дейност,

*

Изисквания към документацията съпровоя{даща изпълпеЕието на поръ,iкатаi

на дейностите по договора се извършва ежемесечно на база:
отчитането
"anunoa"""ro
- Фактури за абонаментни такси;
- ,Щвустранно подписаЕи протокоJIи за извършената работа;

-

от.мтането на вложените лри ремонт резервни части се извършва на база:
Фактури за вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи;
(вид, технически параметри,
.щвустраяно подписани протоколи със спецификация
количество, цена) за вложените резервни части, материали и коЕс}мативи;

Сертификати за качество от производителя за вложените резервIIи части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
-ПротоколзапреДаДенитенаВъзложителяоТпаДналиприремонтаМатериалиирезерВни
части (вид, технически параметри, количество, цена),

-

&

Условия за формирапе па цените:

ва"тута: ваJIутата на офертите да бъде в лева;
- други условиJI за формиране на цената:
I{ените в офертата на участника да са без Ллс и да вкJIючват всиtши рЕIзходи на Изпълните,пя по
изпълнението на услугата, предмет на поръtIката, вкJIючително и транспортните, без в нея да е
вкJIючена цената на необходимите за подмяЕа резервни части.
I-{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е др)ти условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изритшо упоменатите в док),N{ентацията за у]астие.
за нужлите на оценката, в офертата си участниците следва да посочат: стойността на абонаментната
такса на всички системи, вкJIючеЕи в спецификацията.
а& Критерий за оценка на офертпте: икопомически пай-изгодна оферта, изразена чрез
най- ниска цена по сьответната позиция,

Изготвил:

Рlмяна
р-л отдел

оБрАзЕц

!!!!

оФЕртА
зА

УЧАСТИЕ В ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ
,ЩО:

града, п,к, 6280
,,БРИКЕЛ" ЕАЩ - обл. Стара Загора, гр. Гълъбово - Извън

оТ:
Седа.rище и адрес на управление

Лице за

тел.:

контакти:
факс:

разплашатедна сметка:

IBAN: ...............
Банка:

- гра,ч/клон/офис:

. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

. . .

;

лuце, валупаmа на банковаmа сллеmка слеdва dа
учасmнuкъm е чуlсdесmранно юрuёuческо
бъёе в бълzарскu лева.
*коzаmо

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
по Закона за
Заявяваме, че желаеМ Да yIacTBaI\.Ie в откритата от Вас обществоЕа поръчка
сервизно
обществените поръчки чрез обява за събираяе на оферти с предмет: ,,Абонаментно
(СНИ)
и техническа поддрьrкка па Систе la за собствени непрекъснати измервания
обслуясване

uаВредниемисииВиЗхоДящидимпигазоВенаизIryскащоУстройствоследСоИ'кактоипа
за измерване на soz (серен двуокис) и О2 (кислород) пред и след Сои на
-.lборудванего
при условията, обявени в
,rБрЙел'' ЕД,Щ'', с реф. J{ъ 14з004 - 2017- оПпс, като подав.iме оферта
от нас,
приети
обявата и приложоЕията към нея, публикувани в профила на купувача, и

и техническата
задължаваме се да спЕвваме всички условия Еа възложитеJIя, посочени в обявата
ни бъде
че
същата
в
сщп{ай
спецификация, които се отнасят до изпълнението Еа поръчката,
възложеЕа,
проект на договор, публикуван в профила
.Щекларираме, че сме съгласци с клаузите Еа приложения
на купувача.
поддържаме ваJlидността на всички
щекларираlrле, че срока Еа изпълнение Еа договора ще
На поръчката,
разрешителЕи и сертификати, свързани С ПРеД\,IеТа

При изпълнението на обществеЕата поръчка нЯМа Да ПОЛЗВаI\4е подизпълнители. или
(о mносtлмоtпо осmава)
Ще ползваме следните подизпъJIнители:
1. ........,........,...... (наименоваЕие на подизпъJIнителя, ЕИК, вид на дейностите, дела на
поръчката, който ще се възложи).
(ако е
приложено Ви представяме доказателство за поетите от подизпълнителя задължения
npuno**"o се прu]tаzа dекларацuя за съZласuе оm поduзпълнumел),

Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 5 месеца дни считано от крайния cpt,t<
подаване на оферти.

rlt

В случай, че бъдем определени за изпълнител, при подписване на договора ще представtlNl
изискуемите документи по т.58 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.l, T.1-5 и 7 от ЗОtl
посочени в обявата.

I. Приложено Вп представяме следните документll, изискванIл от възложIлтеля в облватlt,
относно съответствието ни с изпскванията на възложителя:
1,1. !екларачия по чл.54, ал. 1, т. l, 2и'7 от ЗОП - по приложен образец
1.2. !екларация по чл.54, ал. 1, т, 3-5 от ЗОП - по приложен образец
1.3. Щекларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица lI
техните действителни собственици - по приложен образец
1 .4, Щекларация за съгласие от подизпълнител (ако е прилоя(имо се прилага декларация)
1.5, ,Щокументи за поетЙте от трети лица задължения (прилагат се ако участникът се позовавil tlll,
ка п ациl е] а на Tper и лича).

'L Техническо

предложение
floKyMeHT за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният Ilрелс,l,авlt l!-,]l
на участника
2,2. Предлол<еlIие за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите cпeцrtt|lItttzttltltr tt
изисквания на възложителя - съгласно приложения образец.
2.3. ,Щекларация по чл.39, ал.З, т.1 буква,,д" от Правилника за прилагане на ЗОП, че прlл tI,]го1,I}rllIе llii
офертата са спазени задълх(енията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околнат2r cl]ejlil_
закрила на заетостта и условията на труд.

,2.1.

III. I{eHoBo предложение
3. l . I {eHoBo предложение съгласно прило)Itения образец.

IV. Опис на документите, съдържащи се в опаковката, подписан от участника.

Щата:

Подпис:

(tt.lle u фа,vrшпuя)

оБрАзЕц

!!!

TExII[,ItIEcKo прЕдложЕниЕ

от: ................"",
ЕШ(/БУЛСТАТ:

(наименование на участника)

"""
в изходящи димви га}ове ца изпускацо
и О2

;.;"Й;;;;

SO2 (серен двуокис)

от Вас обществепа
и условията за rIастие в обявената
изискванията
с
заIIознати
чо сме
без възражения,
,Щекларирал,tе,
от Вас условч я и ги приемаrvIе
поставените
с
сме
Съгласни
эръчка.

'Ъ6"оr*ч

Еа възложителя,
поръчкат* съгласЕо изискванията
едиЕ вариант за изпълнение Еа

""оuржа

бъде в пълно
""o,u",",u", "
на поръtката, изпълнението ще
Изпъшrител
за
избрани
бъдем
Ако
поръчката,
на

т;;;;;;"r"

"пецификация

и усповия за изпълЕение

са както следва:
Предложените от нас условия

предлагаме

при

и
техническо обслужване, KilKTo ремонт
и на
както
нати измервания (сни),
СоИ на,,Брикел"
ислород) ,rр"д

да из

необходиМо

оборудването за

Ё;fi:;;;;-;;й

q.T,.-."ennaTa:
системата:
следЕите деи Iости rru .,Jl."''пllr -а

изисквапо от Възложителя
iка на
P"rvn"_-pno обслужване Ir поддръ
обоiулuчп.rо за собствени непрекъ:нlr]:
(СНИ) па вредни емиспи в изходящи
след
"rЙрuо"",
доrri" .u.ou. на изIryскащо устройство
пр_---оь*."r"аr"ава5Р2000

пропуски Еа
Проверка на общото състояЕие,
_
и крепежIrи елемен,r,и
уплътненията, болтове
ведЕъж на шест месеца;
проверка за rrравилна работа на терморегулатора
ежемесечЕо;
ежемесечно;
Проверка на филтърЕия олемент -

-

отопляема газова ливия
тръби Проверка ,мстотата на тефлоновите
ежемесечно
гд}овата липия и
Проверка на общото състояяие Еа
механични повреди- вещцц99д999ца;

"

"п"д

Предлагано от Изпълнптеля

Газов охладител

на охладитеJuI Проверка на температурата
ежемесечно;
коЕдензния съдИзхвърляне Еа конденза от
ежемесечЕо;
и хидравличЕи връзки_
Проверка на пневматичните
ежемесечно:
тръби,пtи на
Проверка и под,Iл{а ца ьвкавите
помIм (при необходимост) )

;;;;;;;r"""rте

Газови филтри
Проверка за чистота - ежомесечно;
- ежомесечно;
fLроверка за херметичЕост
(при
Смяна на билт"рнитё елементи
необходимост) газова помпа

ведчэддцдglд9gЦа;

Проверка

вибраЦИИ,

Проверка
изгубени

ст месеца;

Подr"rrч ,ru м"rбравата и клапаните
необходлмост)- вед{f,дjgдцццО ;

(пРи

(почистване при необходимост) - ежемесечноi
за напичие
проu"рпu за правилна работа на латчика
Еа кондеItз- ежемесечно ;
за нисък
проверка за rrравилна работа на датчика
дебит на газ- ежом9сечЕо;
Проверка за херметичЕост и пропуски

-

и газов тракт Еа азота
ежемесечно;
Проверка на ныrягането в бутилкатана
Проu"р*ч , корекция (при пеобхолимост)
ежемесецtо;
ЕашягаЕето след редуцирвентила за ниско
проверка за празилна работа на датчика
шест месеца;
IiаJIягане на азот - ведЕъж на
тракт Еа азота Проверка за пропуски по газови,I

Б--r-ообуr"rr*а

_"r"""arrr*"pUltramatб
fl*onoa,""ruropUlt.u-at/Oxymatб
Еа архива Еа

аJIармите_jд9ц999:ц]

Прахомер FW-100

Еа соядатц моЕтФкЩемонrаж, почиствано
ежемесечно;
На
ПоовеDка и подмяна на въздуШеН фИЛТЪР
възд)D(одувка (при необхолимост)

"ь;;;;"r"
ежемесещ{о;

-

проверка на
Стартиране на "check cycle" за
компютър
rropi-nu рчбоrа (използва се преносим
У-='..-.--=_---лтразвуковратiодомерFS-100

Еа соItдите, монтаж
,Щемоятаж, почистване

-

ежемесечно;
(използва се
Проверка за но,рмаJIна работа
ежемесе'дrо;
-:^..^л,,"" .лл".,ютr-п Lап[оп) iЙду-"дуr"" ,а охлаждане яа FS-100
ежемесечЕо;
Проверка на общо състояниевъздушен филтър (при
фо".р*u l.r подмяна на
необходимост) - ежемесечно;
линии към
Проверка за цялост на въздушните

соЕдите- ежемесечно;
на съединенията
проверка за пропуски и стегнатост
по възд}шшите лиЕии- ежемесечно;
възryх
Компресор за ипструменталея
Проверка и потмстване Еа влагоуловител(при
необходимост) - ежемесетIно;
компресорапроверка на:rягане в бутилката на
ежемесечно;
Проверка налягане след редуцирвентил9жемесечно;
връзкипроверка за пропуски по пневматичните
ежемесечно;
и
проверка за нормална работа на терморегулатора
сезон)
nu.p"u-"n" на компресора 1през зимния

-

ежемесечно;
на компресора
източване Еа конденз от бутилката

Г"*ородоr"рохуtес5000

-

Проверка на параметри и нормаJIЕа работа ежемесечно;
шест месеца;
Почистване на сондата - веднъж на
годишно;
Подмяна на циркониева кJIетка - ведIIъж
зо оаоягане Sitrans Р
Б--_=-_--рчо.rиrер
(при
ILроверка и почистваЕе на забора
необходимост) - ежемесец{о;

Трансмитер за темпераryра
Еа сондата,
емонтаж, проверка Еа състоfi{ието
моЕтаж- веднъж Еа шест месеца;

ежемесечно;
на климатикаПроверка за правилна работа
ежемосешIо;
на климатика - ежемесец{о;

Со6rу"р и опердторска станция
работоспособностtа
Полдi"**u

ца иЕсталирания

"u
връзка) собтуеР (чрез осигурена дистанциоЕна
веднъж на шест месеца;
промените в
Изменения на софтуера съгласно
законодателството- вj4Ечщдди!rно;

на изпълнеЕието:
изисквания към техпологията
следните
спазим
Ще
и
такси за сервизво обслужване
абонаментните
включва:
.& обшата стойност на договора
части,
стойностга на вложеЕите резервни
вкJIючва: проверка на
се извърIIIва ежемесечЕо и
обслужване
сервизно
Еа
- Абонаментното
,""nr.r"anu профилактика, ДОКаЗВаНе
систем*ч
работоспособността ..
_л:_л,
й в тестовч
iчбоrо".,о"об,rостга
ryi:j р:т:"

11x"iх"##"JТ##,iгЁъЁ;;;,ь;".:9::r:т,_:#"J*i^,тffн;;
;о#;.;;;;_ ..: :т"::?"_ll._.i]чi;,##;:
::
на
;ж;1,# ;"ff#;;,
параметри компо''еЕти, отстравяване
i.'T:Hi
ffi::ffi.НпоВреДи'
слоД

;";;;;

ВЪЗникна!'Iи

ЬЪ;"

-

.^-- flлDrrчDаIJе ,1а
възникнаJIи
за възникн
за реагиране при повикваIIе

-

повреди

до

24

часа

приемо-предавател_енlIротокол
д на системите се подхисва
констатирани явни

се

отбелязват u"иоо, о",ло"енйя,

подлежащи на подмяЕа и др,

части, влагани при изпълнеяие
материалите/резервните,
към
изисквания
ще спазим следните
яа

услугата

ви,

Еа

възложителя:
необходимото за
подробни
ваве,

на
съгласувания протокол и спецификация

без
ативи ла бъдат нови и неупотребявани, при
изработката
дизайна, матерйfulите или

-

се
вDъшат на Възложителя с приемопри ремонта
Вс'ички пЪдменени стари резервЕ" ч,l_л
на Възложителя, отпаднали
прaдu"ur"пaп протокол за предадените

HopMa,rHa употреба,

мЪтериали и резервни части,

на поръчката,
2. Срокове и яачин па изпълнепие
на подписваЕе на договора,
12 месеца, считаЕо от датата
СDок за изпълнение на договоDа -

3, Гарапционеп срок Еа Д

на поръчката,

;.l;"-1Ж#n#i;.ii,#.rr"""
3.2. Гарантираl,л"

nu"""uo,o-,u

качествеIIо дейностите, предмет
втех,,ическатаспецификация,
о, ,u" у,пу,i--Й период не по

",uup"n",

-o"J*u"
t";:r*ъж;rн;;БffiХЖ#*"#Т:л"",,"::::о.,""
ще ,.одменяме oo",uu*-j',

протокол,
удостоверява с двустраI{ен

-

съгласно

малко от б месеца от

(ИЛИ
появилите се пропуски и дефеКТИ
което се
изпълнение на услугаtа,

"" "u ""nu,"J,u,Eo

яа
при отч шането изпълЕепието
Възлолсителя
на
авяме
предсl
4. .Щокументи, които ще
лейностите по договора;
Фактури за aOoHaN4eI
ота;
подписi
:е извършва на база:
,Щвустранно
,ериа,''и и консумативи;

-_
_

H}ffiX';:ffi"JJ#
,щвустранноподпис€
кЬличЪство, цена)

:

за

ервЕи части;

;ffi}"Жý:,Ъ1##r"'"'
tте резервни части;

тkж;*ш,*и

ремоЕтаматериаJIи

и резервни

български език
Всички документи ще бъдат на

не е законният
пDпложенияj _ _
лицето, което подава офертата,
rтяпяне
когато
когат(
за
упълномощаване,
lф1 - ,Щокумент
с
са спазени__задълженията, свързаЕи
че при изготвяне на офертата
,u"TocTTa и условията на труд,
а околItата среда, зчпр"лi

iiййr""

"Ъ

,Щата:

Подпис:
(uMe u фамuлшя)

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.З9, ал.3, т.1 буква ,rд" от Правилника за прилагдне на

ЗоП

,Щолуподписшrи ю l жа ..,.......,.,..

предмет:

на Система за собствепи
,rАбонаментпо сервизно обс.гryжване и техническа поддръжка
изIryскацо
непрекъснатИ измервания (СЕИ) на вредни емисии в изходящи димни газове па
пзмерване На SOz (серен двуокис) П О2
устройсгво след СЬИ, както и на оборудването за
(кислород пред и след СОИ на ,,Брикел" ЕА,Щ",
с реф. Nе 143004 - 2017- ОПнс

ЩЕКЛАРИРАМ:

при изготвяне на офертата са спчвени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд,

известна ми е отговорността по чл. 31з от Наказателния кодекс за IIосочвIIне на неверни данни,

.Щата:

Подпис:

(uме u фсlлчtuлuя)

*компеmенmнu opzaHu оm коumо мо)!се dа се получч uнфорллацtlя оmносно обсmояпелсmваmа в
dекпарацuяtпа :
.Щанъци

Осигуровки
Закрила на заетостта

_

нАп

- нои
- Агенция по заетостта
- Изпълнителна агенция,,главна

инспекция по труда"
Закрила на околната среда - Изпълнителна агеIiция ,,Околна среда"

оБрАзЕц

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от:

ЕиюБулстАт:
.............

,

!!!

1:Т:::::*::::]::::::::l

...........

e-mail: ...........
за събиране на оферти с предмет:
чрез
обява
поръчка
към оферта за възлагане на обществена
,rдбонамептпо сервизно обслуяtване и техническа поддръжка на Система за собствени
непрекъснати измервания (СНИ) на вредни емисии в изходящи димпи газове на изIryскащо
устройство след СОИ, както и па оборудването за измерване на SO2 (серен двуокис) и О2
(кислород) пред п след СОИ на,,Брикел" ЕА,Щ", с реф. N! 143004 - 2017- ОПпс.
тел.:

, факс:

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

I. Дбонамептно сервизно обслужване и техническа поддръя{ка на оборудването за собствени
непрекъснати измерванця ,(СНИ) на вредни емисии в изходящи димЕи газове на изIryскащо
чстройgгво след Сои
Абонаментна Абонаментна

нмменование

]\ъ

такса в лв.
без ,IЦС за
един месец

такса в лв.
без ЛЦС за
за една

година

Абонаментно сервизно обслужване и техническа поддръжка па
оборудването за собствепи непрекъсндти измервания (СНИ) на
вредни емисии в изходящи димни газове Ira изпускащо
YстроЙетво след СОИ
II. Комплект резервни части за подмяна при абонаментно сервизно обслужване и техническа
поддръжка на оборудването за собствени непрекъснати измервания (СЕИ) на вредни емисии в
изходящи димпи газове на изrryскащо устройство оrед СОИ
наименование

1

2
з

4
5

в

Щена

лева

без

ддс

Смяна на филтьрния елемент и уплътненията на пробовземна глава SP2000
Подмяна на ьвкавите тръбички на перистzIлтичните помпи на газовия охJIадител
Смяна на филтьрните елемеЕти на газовите филтри
Подмяна на мембраната и кJIапаните на гzlзовата помпа
Подмяна на циркониева кпетка на кислородомер Oxltec 5000
Обща стойност на един комплект резервни части за подмяна

III. Абопаментно сервизно обслужване и техЕическа поддръжка на оборудването за измерване
концентрацията на SO2 и кислород пред и след СОИ на fазанализатор СМА-623 на HORIBA

-

Япопия

Nb

наименование

такса в лв,

такса

без ЩflС за

без

един месец

в лв.

!!С

за една

година

за

Абонаментно сервизно обс.гryжвапе и техническа поддръжка на
оборудването за измерване концентрацията на so2 и кислород
пред и след СоИ на газанализатор смА-б23 на HORIBA Японпя

Iy. Комплект резервни части за подмяЕа при абоrrаментното сервизно обслуlrсване и техническа
СОИ
за измерване коЕцентрацията на SO2 И КИСЛОРод пред и след
поддръжка
"чЪборудuч""то
на газаЕализатор СМА-б23 на HORIBA - Япония

Смяна на филтьРния елемент и уплътненията на пробовземна глава SP2000 пред СОИ

смяна на филтьрния елемент и уплътненията на пробовземна глава sp2000 след

Сои

рните елементи на газовите
и кJIапаните на газовата помпа
обща стойност на един комплект резервпп части за подмяЕа

Обща стойнОст на абоЕаМентнотО сервизно обслужване

и

техническа пdддръ}кка нд

изходящи
оборудването за собствени непрекъсIIати измерваIlия (СНИ) на вредЕи емисии в
димни газове па изIryскащо устройство след Сои, на оборудването за измерваIrе
*о"ц"rr.рчц"rта на SOz *""rrорЪд iр.д *"д СоИ на газанализатор смд-62з на ноRIвд "
"
япопия необходимите комплекти резервrrи части за подмяна

В лв.
дIс

без

1

2

4

Обща стойност на едпн комплект резервнп части за подмяна при абонаментно
сервпзно обслlтtване и технпческа поддръжка на оборудването за собствепи
непрекъснатп пзмерванпя (СНИ) на вредЕп емпсии в пзходящп димнп газовG на
изпчскашо чстDойство с-пед СоИ
обща стойност па абонаментното сервизно обс-цlжване и техническа поддръжка на
оборудването за измерване концентрацпята на so2 п кислород пред и сJIед Сои на
газанаrизатор СМА-623 на HORIBA - Япоплrя
Обща стойност на едпп комплект резервЕи частп за подмяна при абонаментно
сервпзно обсл},rrсване и техническа поддръжка на оборудването за пзмерваЕе
*оЪц"rrrр"ц"riч на SO2 и кпслород пред и след СоИ па газанаJIпзатор смА_623
на HORIBA * Японпя

оБщА цЕIIА

/1+2+3+4l

общата цена е примерна и ще се използвд само за ЕуlIците на класирането,
такса и
.щействителната цена па поръчкдта ще се формпра на база на годишната абонаментна
стойността на действителЕо вложените резервци части.

Предлаганата от нас цеЕа за изпъJIIiение на поръчката е в лева, без ДДС, при условие DDP по
Инкотермс 2017 в мястото Еа изпълнение.
цa"-ч na е обвързана с кalквито и да е други условия, кредитни и платежни средства, форми
на плащано и гарЕшции, освен изричЕо упоменатите в ,щокументацията за участие,.

приемаме условията на плащане посочеЕи в проекта на договора.

несъответствие между предложените едиЕични
flекларираме, че в случай, че бъде открито
от наша страна, сме съгласни
цени и общъ стойност, поради допусната техническа грешка
по-ниски цени,
възложителят да класира нашата оферта на база предложените
упълномоrцев да подпише настоящото предложеЕие е

:

Дата

ПОДПИС иПЕЧАТ:

(име и фамилия)
(длъжност на представляващия Участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

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

Зоп

(посочеmе учасmнuка, на койmо сmе поduзпълнumел)
2, Залознат съм с предмета на горепосочената обществена поръчка и приема}d условията на

процедуратq одобрена от възложитеJIя.
3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаN{е право да се

явим като участник в горепосочената обществена поръчка.
4. Като подизпълнител ще изпълнява}{ следните видове работи/дейности от предмета на

поръчката

...,....

.,.,,.(опuсваm се), които представляват ...,....,..% от общата стойност,

Известна ми е отговорвостта по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
,Щата:

Подпис:

(u,Me u ф

а-л,tt

uLuя)

ДЕКЛАРИРАМ:
на ý 1, т,13
свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла
публичното пр9длагане на ценни книжа,
допълЕителните разпоредби на Закона за

1. Не съм

и 14

кодекс за посочване Еа неверЕи
известна ми е отговорността по чл, 313 от Наказателния
данни.

,Щата:

Подпис:

(ьме u фамtlпuя)

от

..

.... ... ...

,. , ... ,.

,.,..,

г

.Щекларатор:
/.....,.......,..,..,.....,..,.....,..,.,..,..,..,..,..,.,/

р.,......,..,..,..,,..,...

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл, 6, (2) Лицата ло чл. 3, a.,l, 2 и 3 (заб.ред. - вк_цючително ЧСИ като лице по чл. З, ал.2, r32 от ЗМИП)
rrдентrrфицират фl,tзическtlте лица, които са действлIтелни собственици на клиен-l, - юридиtlеско лIIце, както tl
предпрцемат действия за проверка на тяхната идентификация ,.. При липса на друга възмо)tност t.lденти(llrцllранетll
може да се извърши tlрез декJlарация, подписана от законния представител I,tли пълномощника на юрlIдLtIеското
л ll

це..,,

Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП
Чл, ll.(l)!екларациятапочл.6,ал,2ЗМИПсеподавапредлицетолочл.3,ал.2иЗЗМИПил1.1
него служI{тел преди l]звършването на олерацията

1{ли

сделката.

пред олредеjlен ог

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.З от Закон за икономическите и финансовиr,е
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режиN.I.
контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процеду]rа
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

попълваm се пlрLlпе LдreHcl ll d-,IъJлсttосmнопо кtl,:еспlво

!екларатор
Наименование на участника

Наипrенование
обединението

на

съдружника

в попъпвсt се ccl.|to ак() yLtclcпHuK е oбeDttHelttt, лiоепlо lle
е юрll0чческо -,ll!l|e

flЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваният оТ мен участник:
1. Е/Не е дружество (Bяottolllo се luldч ерцgý!). регистрирано в юрисдикции с пре(lеренциалеrt
- данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциуNI, в което участва друпtестворегистрирано в юрисдикция с преференциа-.rен данъчен режим.
2. Е/Не е свързано лиl\е (Bяtlltclhlo се поdчеоmавсt) с друя(ество, регистрирано в юрисд}IкцIlIl с
преференциа,,rен данъчен режим! включително и чрез гракданско друлtество/консорциум, в което
участва дружестtsо, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен ре)I(им
З. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в Iорисдl] KI],1.1li с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственицt,t.
Зсtбелеэtска; Таз1! пlочка се попълва, ctKo Dруэtсеспlвоlllо е ре?uспlрLt]lспtt,l в toц-tttcduKtlttst с,
префереtttlttалеrt dсtнъ,tаt реэсttлl uлll е свързалlо с лlllla, peeucmpupalru в topttcdttKtptu с преферан Цuu.tеl t
dаltъчеч реэtс,ttзt.
Задължавапл се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възлолtителя в

седемдневен срок от настъпването иN,I.
Известно NIи е, че за посочване на неверни даннLI в настоящата декларация нося наI(азllтелIIа
отговорност по чл. 31 3 от Наказателния кодекс.

,Щата:

lIодпис:

(ttlte

tt фсtu uлttlt)

ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА,
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
( ]1осочепlе t!ц1l.\lеllовалluепlо

llo поръ|tкаtltа

u

рефереttпlен Ho.1tep)

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

,Щата:

Подпис:

(tt,v

е u Qlа:ttttлttя)

документите

Образец на договор

договор
N9
,Щнес, ......2017 г., в гр.

""""""""",

Гълъбово, между:

*БРикЕЛ"ЕАДгр.Гълъбово,съсседалищеиадреснаУпраВлеIrие:гр.ГълъбоВо,област
Електронна
25
Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6

http://www,brikel-bg
ЕИК 123526494;
регистър при Агенциятu ,rо u.r"""u,,",u; "
Д!
bcr+u}'rcK7oOo152177g,468, BIC КО!: LrNсRBGSF, Уникредит Булбанк

поща: maTket@brikel-bq.com, Интернет адрес:

търговския

тка: IBAN:

гр,Стара Загора,

предсТаВJIяваноотЯнилинПавловПавлов-ИзпълнителенДиректор'наричанозакраТкосТ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ
,{

оцеЕка на оферти и кJIасиране Еа
На основание }твърден Протокол от ......2017 г. от разглеждаЕе и
с обява по чл. 20, ал. з от Зоп в проведеЕа процедура за
участници по реда на събиршrе на оферти
и техIlическа поддръжка па
възлагане на опнс с предмет: ,rАбонаментно сервизно обслужване
емисии в изходящи димни
Система за собствени непрекьснати измервания (СНИ) на вредци
за измерване на SO2 (сереп
газове на изIryскащо устройство след СОИ, както п па оборудването
ЕА{", с реф, Ne 143004 - 2017- ОПпс, се
двуокис) и Oz (кислород) пред и след СОИ на ,,Брикел"
обществеIIа поръчка за следното:
* JIюIIи настоящият .Щоговор за
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

възлага, а иЗПЪЛНИТЕJUIТ приема да иЗВЪРШИ:
поддръжка па Система за собствени
,rАбонаментно сервизпо обслулtвапе и техническа
газове на изпускащо
непрекъснати измервания (сни) на вредни емисии в изходящи димни
(серен
двуокис) и О2 (кислород)
след СОИ и на оборудването за измерване на SO2
у"rроt"rrо
'rJЙ
СоИ на ,,Брикел-'; ЕШ" наричано за краткост в ,Щоговора ,,услугата", поробво
" "rraо
оп""*чпоДейности,съДЪржмие'резУлтаТииценаВдоГоВораинегоВитоприложения'която

чл. r. дi. възложитЕJUIт

изпълнитЕJUIТ извършва, а Възложителят приема и зЕшлаща,
l2l. изпълнитЕлJIт се задължава да продостzlви Услугата в съответствие с Техническата
съставJIяващи съответно
спецификация, Техническото пред,Iожение и Щеновото предложеЕие,
част от Еего,
ПрилЙения NФ,tэ 1, 2, 3 към този ,Щоговор и представJIяващи неразделна

П. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. l|l. ,Щоговорът влиза в сила от датата на подписваЕето му,
на подписваве на
/2/. Срок за изпълнеЕие Еа договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата
договора.
/3/ . Начин Еа изпъJIнение:

-

проверка Еа
АбонаментНото сервизно обслужване, което вкJIючва: ежемесечна
работоспособносттасистеМата'доказВаненаработоспособностгаиточносттана

-

пренастройване на системата при
измерванията на системата в тестови и реален режим,
нуждq подмяна на дефектирали компонеЕти,
Ежемесечнатехническапрофилактика;
при повикване на възложителя,
Отстраняване на възникнали повреди
след
възникна,-Iи повреди - до 24 часа
L}реме за реагиране при повикване за

-

При всеки технически преглед на

УВеДОМЯВаЕе;

ателен протокол
статираlни явни

между страните, в който се

IIедостатъци' резервЕи части по
/4/. Ремонтните работи се извършват

отокол по ал.3 и

**"фЁIft,j;#'Y,1,.'JJ"#о:iТ1,"#;?Ь*хJ-хlЁу#r,ъ9a]:_:::л"::ж,tикациянанеобходимото
заподмянаоборУДваЕеи/йй.материалииконс}маТиВиспосочениподробнихаракТеристики,

изискваIIия и цени за съгласуваIIе,
- Възложителят има право:
цени;
а) да съгласува предложените_от Изпълнителя
и
доатави необходимите за ремонта резервни
да
Изпълнителя
б) да откаже до"rйurч от
части, материдIи и конс},N{ативи;
в) да извърши про}л{ване опtосно пазарнит
ra база на цеЕи по други скJIючени договори
проучвавето пока
резултата от проучването, Ако
от
и/или материа,,1и и конс}мативи е по-ниска
Еа цеЕа посочена от
и да
длъжеЕ да извърши доставката
право да извърши допълнителItо проучваIrе
относЕО доставвата цена, ВъзложИтеJIят има
посочинаИзпълнителяДосТаВчиканаценаТа,прикоятоможеДабъДеДоставенооборУДването
взаимоотЕошения с

и/или материал"

"

*ооiу*ч,"вите, Изпълнителят влиза

в

,

договорЕи

следва да бъдат
явни или скрити
работката иМ,
връщат на
стари резервни части или материали се
за връщане на стари материали,
възложителя с двустранно подписан протокол
Гълъбово - ИЗВЪН ГРаДа, ПЛОЩаДКа
дейностите: ,,Брикел" ВАД, гр
/8/. място ou,.rrunn"ri"
"u
иlласталацtlя l СОИ],
,,Вп"*rропроrз"одство", Сероочистваща

'.о
но
не

III. ЦЕНИИПЛАЩАНИЯ
без включен ЛЛС,
Еа
договора е,
стойност
Чл. 3. /1/. Общата
на поръчката:
изпълнеЕието
по
l2l,B общата стойност по a;r. 1 са вкJIючени u"r.rn" р**од"
поддържане и обслужване на системите, ремонт
Чл. 4. Всички цени по този договор с
Инкотермс 20l7. в мястото на изпълнение на дей
Чл. 5.i1l. Единичните цеЕи по договора с

p**"p'nu

,

към

договор
l2l.

чно, по банков
през който са

З

път, в срок

ИЗВЪРШВаЕИ
ршената работа
по чл.6, ал.2 от настоящия договор,

се
нови резервни части, материаJIи и консумативи
/З/. Заплащането на вложоните при ремонт
на
след изтичане

Зак

45 (четиридесет и пет) календарни днй
извършва отделно, no o*nou nu, u "роо лБ
изпълнитеrrя :
Месеца'

-

i,J"Hi;ЁH"J,i}i#x]li#frlix;

и
за вложените резервни части, материаJIи
параметри, количество, единична цена)
конс}ъ{ативи;
Еа вложеIIите розервЕи части;
СертификаТи за качество от производитеJUI

-

Гаранцлtонн}I карти за вложени резервни части;
Протокол за предадените на Възлоrкителя отпаднали при ремонта Nlатериалli и резеl]lJllll
части (вид, технически параметри, количество).
/4/. Щоговорената цена е окончателна и не подлежи на актуаJIизация за срока на настоящIIя
договор и вItлючва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на поръчката,
/5/. Всички плащаЕия по този Щоговор се извършват в лева чрез банков превод по следItllтtl
банкова сп{етка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: [,.,...,...

BIC:

IBAN:

t

.

.

.....,,,.]

.

....

. ..

[....,....,,,

]

, .]
/6/. Изrьлнителят е длъжен да уведомява писмено Възлоrrtителя за всички пос.i]едващIl
промени по ал. б в срок от пет (пепl) работни дни, считано от момента на промяната. В слу.lД;1 u"
Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията са надлежl]о извъl]rпенl],

,

Ш.ПРИЕМАНЕНАРАБОТИТЕ

Чл.6. /1/.Приемането на извършената работа по предl\,Iета на договора се
определени от страна на Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъжностни лица.

изв,ьрIlll,]аt

()

l

/2/. Приемането на работите по настоящия доIовор се удостоверява с подписване от cTl]zltla lla
ицата по а.т,1 на приемо предавателен протокол, отрaвяващ вида на извършените дейнос,t lt, KaKltl

и в1lда и количеството на изпълнените ремонтни дейности, в който Възлоlкителят отразява
възраженията си, ако има такива.
/3l, При подписване на протоко.[а по пl]едходната алинея със забе,пелtки от страна Ita
Възлоrrсителя, Изпълнителят се задъл}кава в З /три/ дневен срок да отсц]ани KoнcTaTlll]alt l1,| е
IIедостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за сN,lетка Ilil
Изпълнителя. След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен приемателен протоliол
без възраrrtения, KoliTo е ос}Iование за заплащане,

VI ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за .I(обl)t)
изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на ....... , ,/... ....../ лв,
от стоЙността на договора, закръглена до лев.
ГаранцI4ята се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60 (шестдесет) дни след датата

предстаtsляващи 4

Чл. 8.

О/о

IIа

изтичане срока на договора съгласно чл.2. след отправено писмено искане o,1, cl,pilнll lIa
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника по договора, ако липсват основания за задър)I(ането о,], с,гранi] на
ЗЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по IIея.
tIл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция в с_п) tIай. t|c
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи установените срокове за отстраняване на недостатъци с пове.tе o,I, l5
(петнадесет) дни, както и в случаите Еа лошо, tIастично и забавено изпълнение на l(oeTo li да с
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЧII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 10. /1/. Изпълнителят гаранти]]а, че ще изпълlIи качествено и в уговорените cpo](olle
дейностите, предмет на договора, съгласно техническата спецификация (ПрилохtенIле Nll tt,ьпl
настоящия договор).
/2/. Изпълнителят е длъх(ен да гарантира качеството на извършените услуги за период не ]Io
маJIко от б месеца от датата на приемането на извършената дейност.
Чл. 11. При рекламации, изпъJIнителят отсцlанява дефектите изцяло за своя cNIeTKa,
Чл. 12. Срокът за отсц]аняване на констатиран де(tект по системата се договаря i\lе)I(д)1
страните. в протокола за рекламация.
Чл. 13. По време на гаранционния срок на влоItените резервни части и Nlатериали, и пl]олва
на деdlект по някои от тях, Изпълнителят отсц)анява за своя сN,lетка всички възнI]кнал1,1
I{едостатъци. Вси,rки възниrtнали разходи, във връзка с отстl]аняване на недостатъците, предяl]енl.i
с рекламациите като например за труд, транспортIIи разходи, резервни части и други са зir
сметка на Изпълнителя.
Чл. 14.1ll. При установяване на недостатък, който е основание за предявяваlIе lla
реIшаN,lация, Възлоrrtителят писмено (по факс или по друг подходящ начин - куриер. IlисIlо с otll],

,

разписка и др.) уведо]чява Изпълнителя и го поканва да присъства при установяване

1lll

рекJIамаLIията и съставяIiето на двустраIlен протокол.

l2l. Излълнителят се задълх(ава в срок до 2 lдваl работни дни от датата на

полуIIаваLIе на
изпрати
свои
специалисти
за
подписване
на llp0,1,oliOJI
за
от
Възложителя
да
уведомление
рекламаIIия
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. l4, ал.2, tte гt,l
подпише или откаrке да участва при съставянето и подписването му, Възлолrителят eдIJocTl]tllltlo
съставя и подписва протокола. който е задълltсителен за страните по договора, рекламацията се ctlli,l,a
за приета от Изпълнителя и той дъллtи отстраняване на недостатъка или поемане на всиltки разходIl
по отстраняването му плюс добавка в размер на 150% от тази стойност.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Ч:t.16. lll. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ иг"tа право:
- !а получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочеltll

l]

настоящия договор.
- Да иска от Възлолtителя rrеобходишIото съдейсlвие за осъществяване на работата пtl
,Jil
договора. вклюLlително предоставяне на нужната инфорпtация и доl(уме}гllI
изп,ьлнение на договора.
- Да иска от Възлоlкителя пl]иемане на изпълнените деI-Iности по договора с подпliсваIlе
на приемо-предавателния протокол по по ч]1,6, ал.2 от настоящия .i(оговор,
12 l. ИЗПЪ ЛНИТЕЛЯТ е длъя(ен
fla изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в odlepTaTa пIч.
включително и в техническото предложение - Приложение N!З, Koero е нерхз.(еJlIlа
част от настоящия договор.
- Да не предоставя документи и инФормация на трети лица относно изпълнен1-1еlо Hal
поръчката, както и да не изпо,,Iзва информация. станала му известна при изпълненIlе
на задълженията му по настоящия договор.
- Да в,лага caN,Io оригинаJIни резервни части, l\,1атериали и консумативи, съответстващ1l
I{a NIal]KaTa и ]\{одела на съответната апаратура.
- Да предава отпаднаJIите при ремонта резервни части и материали на Възлоiltите-rtя
- Да не разпространява под каквато и да е форлtа всяка предоставена п,{у от Възло;rсlIтеля
информация, имаща харак,геl] на търговска тайна и изрично упоN{ената o,1,
Възлоясителя като TaI(aBa в представената от него оферта.
:

Чл.
-

|7 .

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
lll, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ипла право:

изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответIIltте
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръtll(а Il
Техни.tеската оферта на изпълнителя (Приложения Nq1 и NЪ3 към настояtllлlrl
,Ща

договор).
извъlэшва пI]оверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
KarIecTBoTo, етапите на изпълнение, резултатите, без това да пречи на оперативIlатil
дейност на Изпълните;rя.
Да прави /предявява./ рекламации при установяване на некачествена работа, която не
е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложеI{}Iе lla
изпълнителя,

- Да
_
/2/.

-

Чл.

ВЪЗДQЩИТЕШЦЭддъдсн
Да заплати на Изпълнителя възнагрarкдение в размер, при условия
:

и в срокове
съгласно настоящия договор.
да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕJUI до информацията, необходипtа
за извършването на Услугата, предмет на ,Щоговора:
да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕJUI във връзка с изпълнението IIil тозll
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението
на,Щоговора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;
Възлолtителят се задължава да не разпространява под каквато и да е (lopMa всяttаl
пl]едоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тlйItаt tt
изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта,

18./1/.

х. отговорност

В случай, че Изпълнителят

EIe

успее да изпълни всLтчки или някоя от деI"lностllте

]J

сроковете иlили с качеството, опl]еделени в договора, Възлоlкителят, запазвайки лравото cll зit
съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойкета от последващо дъля(имо плаlllане llo
!оговора.
/2/. При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнителят дълrrtи неустойItа в ])аз\Iеll
на З0% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. При г1-1е,t,tt
установен такъв случай. Възложителят и]йа право да изтегли гаранцията за изпълнение по Раздеjl Vl
от настоящия договор.
/3/. Ilри забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му по настоящIiя доl,о]]()|] lI
при забава за изпълнение на задълженията за отсц]аняване на констатиранLI нес,ьответстl]llя ll
недостатъци по ]эеда Г-пава VII от настоящ!Iя договор, Изпълнителят дълтtи неустойка в lэазьlер на 1')i,
на ден въl]ху стойността на забавеното изпълнение. но lle повече от l5% от стойността на догоsоI]а.
/rl/ При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителяl дъ]l)t(и не},с гоiil(J
в разN{ер на З00% от стойността на договоl]а.
дко забавата в изпълнение на посочените по гоl]е задъл)Itения надхвърлli 20 (лва.ttесе,г)
календарни дни. се счита че е llаJlице пълно неизпълнение по договоDа.
/5/. Възлохсителят дължI.{ rIa Изпълнлtтеля не),стойка в разN{ер на 0,1 %, върху неt]здъJI)I(е}Iа-l,il
суп{а на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 О% от стойността на забllвеttа-га
сума.
/6/. Пъtэвите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
l'7l, Извън предвидеIIите неустойки Възложителят има право да претендира обезrцеrенr.Iе ,за
_ .ретърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или забава в изпълненI.1ето.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

LIл. 19. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл, 2, a-,t, 2 или с достигане на лредвидената в чл. 3 стойност.
/2/. По взаипtно съгласие между стl]аните, изразено в писмена формаi
/3/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията }t по реда Ila
чл, 1 18 от Закона за обществените поръчки;
/4/. Възлолtителят може да прекрати изцяло или частично договора без ttl,елизtзе,:,гltе.
rtогато Изпълнителят:
забави изпълнението на някое от задълх(енията си по договора с повече or, 20
календарни дни;
- не отстl]ани в разумен срок. определен от Възложителя, констатирани недостатъцlIi
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
- бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятеллIост лIлIt
J]иItвидация.
/5/. Възлолtителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без да е
чalлице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 10 /десет/ дневлIсl
.lисмено пl]едизвестие до Изпълнителя, В този случай Възлоrкителят прекратява договора беl
дъл)tими нечстойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка.
lбl. Пlэи прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възлоrкителят иNIа право J(ar
задържи останfu,]ите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които ще
лретъDпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възлоlкителят следва да заплатIi на
Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дъ,lжимите плащания бъдат присttадtlаr,It

-

горепосочените

разходи!

суNlи и щети.

хII. ФОРСМАЖОР

Чл. 20. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпеЕи l]pe]lli ll
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл.2l. В случай че страната, която е следваJIо да изпълни свое задължение по договора. е
била в забава, тя не моrttе да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 22. Страната, засегната от непреодолима сил:], е длъжна да предприеп,Iе Bctl(Iltl]
действия с грижата на добър стопанин. за да намаJlи до минимум понесените вреди и загуби. ttalrTo
и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на непреодоJlиN.Ialтir
сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл.23. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението fiа задълженията на свързан]1,1,е с
тях насрещни задъл)tе}lия се спира.
Х,IП.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 24. flоговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни,

Чл. 25. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при условllя,I,а IIal
чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 26. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в c,гl)|llIiITa
законодателство.
Чл.27. Евентуални разногJIасия по този договор се решават от страните чрез преговорII. а пl]ll
непостигане на съгласие - на основание чл.I11 , ы1.2 от ГПК страните се споразуп,Iяват, че съullI,1,с
подле)I(ат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

при

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра. по един за всяка cTl]allta.

спазване lla

изисквания на

общите

Търговския закон,

Закона

,]а

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По

всички въпроси, възникнали гtри изпълнението на настоящият

договоl-)

(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към отговорн1.1кa]
договора, указан по-долу.
ПрIrложения:
Прилохtение jYq 1 : Техническа спецификация от докуNlентацията,
Прилоlтtение Nq 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
rIриложение No 3: IJeHoBo предложение на участника.

В'ЬЗЛоЖИТЕЛ:

/ Янилlrн Павлов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/

l

........................ l

н

i-r

УКАЗАНИr{ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОРЫIКАТА
Настоящите указпния сд валиднIl и се прилагат за подготовката на оферти прIl вьзлагiltlс
обществеrrrr поръчкtI., обявени по реда на чл.187 от ЗОП - събиране на оферти чрез обява.

lln

Общи условllя относно възлагането на поръчката
1.1. Възлоlкителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и лряк достъп чрез eлeкTl]ollllll
срелства до обявата за събиране на оферти I]a всяка поръчка, техническите специr|икациlr Il Bcrlкil
лруга информация, свързана с изпълнението на поръчката когато е прилоIiимо. образцtt tt;,t
докумеl]ти. IJялата докучtентация се публикува в профила на KyпyBaLIa, в електронната препIlска IIа
1.

конкретната поръчка,
1.2. Всяка поръчка получава уникален референтен номер. tlод който MorIte да бъде ilaпlepell.l в
профила на купувача.
1.3. !о TplI дни преди изтичане на срока за получаване на оферти, посочен в обявата, всеки )/LIaclHllI(
може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените условлIя. Иска1.1етtl зit,
разяснение се изпраща на посочения в обявата факс rrли e-mail. Когато искането е напl]авено l1o еmail, същото следва да е подлисано и подпечатано от представляващия дружеството,
'.4, Най-късно на следващия работен ден в електронната преписка на поръчката, в пpotPrrlIa tta
купувача, се публикуват писмени разяснения по условията на обществената поръtlка, Разясненllеlс,l
не се изпраща отделно на конкретния участник, отправил искането за разяснение,
1 .5. Искане за разяснение изпратено или получено след обявения краен срок по т.1 .3 не се разг]IеrI(]lа.
1,6. Когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, възло)Iiи,tсJlrI t
удъл}кава срока с най-малко три дни. Съобщение за ново-определения срок за получаване и оl,ваl]яllе
на оферти се публикува в профила на купувача.
1.7, !о изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник N{оже да оттегли, проN,Iе}l]l I.tJItI
допълни офертата си,
1.8, След изтичане на срока по т,1,6 възложителят разглежда и оценява полу.lените o(lellTtt
независиvо ог гехния брой,
1.9. Когато обявата за събиране на оферти е прекратена в срока до получаване на оферти, съобщеtlIlс
за прекратяването се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката,
2. Подаване на офертлI

2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството - ..Брикел" ЕА!, обл, Стара Загора, обш1,
Гълъбово. гр.Гълъбово извън градаJ п.к 6280, в отдеj] ,.Търговски".
-.2. Оферта, представена след изтичаIIе на краliнl.tя срок, не се приема от Възлолtителя, Llе се прtrспrа
и оферта в опаковка, незапечатана или с Hapylneнa цялост. Такава оферта се връща на ytlacTнIll(at.
2.3. След крайния срок за подаване на офертите всеки опит на участниците да извършвirт }iз\{сIIсlIIt,
или допълване на офертите ще се считат за от,гегляне на офертата,
2.4. !окуплентите" свързани с участието в поръчката (офертата), се представят от yIIacTIllIKa lIjItI оl
)/лълномощен от него лредставител -iILlчно или чрез пощенска или друга куриерсI(а ycJlyl а с
препоръчана пратка с обратна разписка! на адреса посочен o,1 възложителя в обявата.
2.5. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се trосочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е прило)Iiи]\{о:
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- IIаиN{енование на поръчката! референтен номер, а когато е приложимо и обособените позлlцllll.,]а
които се подават документите.
2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферl,а за IIовече оl
една позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции, Зit всяttlt
обособена позиция се подава отделно техническо и ценово предложеЕие, а когато е изLIсI(вано ог
възложителя и отделна оферта за позицията.
2,7. Комплектуване на докумеI{тите съдържащи се в опаковката офертата по т. 4.1.1 се поставя,t в
отделна патlка/джоб; техническото предложение по т.4,],2 се поотавят в отделна п а п кlt/л;tttl,.]:
ценовото предложение по т. 4.1.3 се поставят в отделна папка/джоб,

2,8. Когато се представят N{остри, които трябва да са опаковани отделно от доку,tе]l'tlt'lе I]
опакоВ*аtа' Ie се обоЗtlачаВаt ПО НачиlL ot кtlйtо Да е Видно кой ги предс,l вя, а когаl.' е lll]lj,jl..',/Iilt\I(l
- !I за коя обособена позиция се отнасят.
2.9, Опаковките с мострите поJIучават същия входящ номер на офертата, като в регисl,ърti на
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия HoNlep се
отбелязва ,,мостра".
3.

Изисквания къNt участнпцIlте при подготовка на оферта

З,1, При подготовка на офертата участниците са длъ}кни да спазват изискванията на възло)кителя. лit
се придържат точно към обявените от Възложителя условия и образци, публикувани в ПРО(lИЛа rIl

купувача.
З.2, Всеки участник има право да представи само една оферта,
3,3. Офертата се изготвя на български език на хартиен носител.
3,4. Клон на чухtдестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, аКО N,Ioilie
самостоятелно да-подава оферта за участие ипи да сключва договори съгласно закоItодателствот() IIа
държавата, в която е установен.
З.5. Когато уаIастник в обществената поръчка е обединение, той следва да llредставLI в о(lерта'га ctt
копие на документ, от който е видно правIlото основlние за създаване на обедилlеt tие]'о, I(aI('] о II
ледната информачия:
- правата и задъл)Itенията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорItостга ivlех(ду ч.,lеновете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде оllределен партньор. който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.
З.6, Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на третИ Jltltla.
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с иконоN{lIчесl(0то
tl фиtrансово състояние, техническите способности и професионапна компетентност, IIри спазваllе lla
изискванията на ч.ц.65 от ЗоП.
3,7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да моlке да доI(апtе. .le ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задъл)I(енlIя.
3.8, Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор. за доказването на I(olITo
()l
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са нfu,]ице основанията за oTcTpallяBillle
обtt{ествената поръчка
3.9. Когато участн1,Iкът е посочил в офертата си, че ще използва подизllълнители. същите cJle]tl]il ]La

отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за поетIlте

(}l

1одизпълнителите задължения,
3,10. ПодизпълнитеJIите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобраЗнt't Bl,t.lla tt
дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са напице основания за отстраllяl]iil le Ol
процедурата.
З.1l, Когато участникът ще използва подизпълнителlи иlл,tли се позовава на капацитета на lpeIII
лица, декларации по чл.54 от ЗОП се представят за всеки от подизпълнителите tt/ltли третите лицll. а
документи за доказване на съответствието с критериите за подбор на възложителя - в завиСli\IОС'l o'l
вида и дела на дейностите, l(оито ще изпълняват,
3.12. Участниrt в обединение, което е подало оферта, не може да подаде са]чIостоятелно оферта tl.пtl ;lir
участва в друго обединение, подаJIо оферта в същата поръчка.
З.lЗ, Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник. не ]vlo)Ke
да представя самостоятелна оферта.
3.14. Свързани лица яе могат да бъдат самостоятелни )цастници в една и съща поръчка.
З.15. У.Iастникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в обявirllt.
техническата спецификация на възло}кителя и прилоя(енията. Невъзмохtността да предоставI,I цяла,га
информачия, изисквана в обявата и образеца на оферта или l1редставянето на оферта, нео,гговlrрящit
на изискванията при всички случаи е риск за участника и може да доведе до отстранявziнето Nly ol
поръчката.

З.16, Iiоличеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предло)I(ените деI-tllосlll
ТехническIrте
спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
З,l7. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обявата за събираrtе
на оферти.
3.18, Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществеuата лоръчка, Atttl tз
обявата за събиране на оферти изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за еднir
или няколко обособени позиции, то офертата задължително трябва да вклIочва пълния обелt tItl
ПРеДЛОЯ(еНИТе ОТ НегО ОбОсобени позиции. Предлотtения за част от обществената поръчка илI] tli.lc,] ()
съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферlа сс
отстранява.

(СМР, уСлуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на

I

Изисквания

къN{ съдържанието нд офертата
Офертата на всеки участник следва да съдържа: ,.Оферта", .,Техническо предлолtение" ll _.I{etItlBo
предложение". изго,l веllи по приложени,lе образtlи.
4.1 ,1. Съдърлсание на
- Оферта, изготвена по образец на възлоя(ителя и публикувана в профила на купувача;
- {еКЛаРация За липса на Обстоятелствдта по чл.5,1, ал.l т. lr2 п 7 от ЗОП (по гlрилолtеп образеr1),
Щекларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
- ffеКЛаРация За -пипса на обстоятелствата по чл.54, дл.1 т. 3 - 5 от ЗОП (по приJlо}I(еli образеtt).
flекларацията се подписва от лицето! което може самостоятелно да представлява учасtника..
- flекларацпя по чл.3Il чл.5, т.3 от Закона зд икономическите и фиrrансовrлте отIIошеIIIIя с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференчиален данъчен режиN,1, контролиран Il,ге 1,ях
лица и техните действителни собственици.
- .Щеrс.гlарацrrя по чл. 6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
ПОпЪлват се предоставени от възложителя образци на ръка от лицата от законният представIlтел tla
юридическото лице или едноличен търговец, за физически пица от физическото лиtlе. !еItлараrlII;l,t.а
Се ПРеДСТаВЯТ В ОРИГИНаЛ, УчаСтниците/ Кандидатите са длъжни да уведомя възложI.iтеJIrI lll]Il
ПРОМЯНа ПрОМЯна rra обстоятелствата, свързани с идентификацията) по време на осъIцествяваIlе Ita
ОПеРаЦИЯТа ИJlИ Сделката или на професионалните или търговските отношения ще IIредставя - ]а
ЮРеДИЧеСКИ ЛИЦа И еДНОлични търговци оdlициално извлечение от съответнIiя регистър в 7-дrIевеtt
СРОК ОТ ВПИСВаНеТО На IIроN,Iяната, за физически лица
съответните )цостоверителни доItуNIеli,Itl в
същия срок от настъпването на промяната.
- ЩОКУМеНТИ ЗД дОказване годността (правоспособността) за упрФкняване на пpor|lecl.rcll tlt,t Itlt
цейност - прI]лага се документ, ако е изискван в обявата.
, .ЩОКУментIr и доказателства относно иконоN{lIческото и
финансово състоrIнItе Ilil
участника/подизпълнителя - ако се изискват в обявата.
4.

4.1 ,

офертата:

-

-

!окупrенти и доказателства oTllocнo технпческите и професионалнrr способностп

Ita

ако се изискват в обявата.
участника/подизпъJ]нителя
за
съгласие
от
подизпълнител;
!екларация
- flОКУМеНr'За пОети от трети лица задължения, в случа1-I, че участникът ll]ползва KaIIil lll;,l,cT:l
на ,грети лицаi
- Другп документп lIзискани от възложите.пя в обявата.

-

.1.1.2. Съдьржание на техническото предложение:
- lottyMeHT За уПЪлнО {ощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законния,r, llрелсlавL,l,ел
уаIастника

- Техническо предложение по образец на възложителя и пуб]-Iикувано в профила на купувачаi
-

flруги локументи изискванLl от възло}кителя.

4.1.З. С,ьдържание на ценовото предложение:

- IJeHoBo предлох(ение по образец на възложителя.
!руги документи изисквани от възло)tсителя.

-

4.1.3.1.1{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без

flflC.

,

4.1,з.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложени'ге едиIlиLlни цеrrи tl обLпl
стойност, поради допусната техническа грешка оТ страна на участника, комисията класира o(lepTar а
rta база предложените по-ниски цени. Участникът, определен за изIIълнител е длъ)ltен да пl]едсl'авll

нд възложитеJIя, ново ценово предло}кение, съответстващо на стойността, изчислена ОТ КОN{[IСllЯ'lil.
като се коригира само сгрешената единична цена или обща стойност,
4.1.з.2. В случай, че в предложенаТа обща стойност за изпълнение на поръчкат3, }tlастllиl(,t т ltc с
вклIочиЛ стойността на определена номенклатура/позиция от спецификацията, коте води до проNIлIIа
на стойността, офертата се отстранява.
4.1.4. Опис на представ€tIите документп,
описват се всички докуN,lенти представени
офертата му.

5.

от участника в опаковката с документи,

предстilt]J lrllliitlll

Провея"цане на обпцествената поръчка.

5. l . За разглеждане на офертите възло)lмтелят ЕазнаlIава комисия.

5.2. Гlолучените оферти се отварят на публично заседание на комиисята, на което пlога,t, лij

присъстват участIlиците в поръчката или техни упълномощени представители.
5,]], Упълномощените представители представят на комисията- оригинал или заверено копliс llll
IЪЛНОМОЩНО.

5.4. Копtисията иNIа правО по всякО време да проверява заявеItите от участниците даннrl

]l()

приключване на обществената поръчка.
5.5, Комисията прилага чл.72, когато установи, .{е предло)ltението на някой от участниците. е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници,
5.6. Възлоrкителят сключва договор с участника определен за изпълнител на обществената поръ(Il(il.
5,7. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи доIовор! възложитеJ]ят \,lo)Ke.l(il
прекрати поръчката или да определи за изпълнител втория класиран участник, За отказ се пl]Iiellir ll
неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини. зtl l(oeTo
възложителят е уведомен предварително.
5.7,1. Възложителят прекратява поръчката с мотивирана Заповед. Същата се публиttува в гlро(lt,тла ttit
купувача и се изпраща на участниците.
5.7.2. Възлолсителят определя за изпълIlител втория класиран участник със Заповед, Същ:rтir сс
публикува в профила на купувача и се изпраща само на участника, определен за изпъJlнител.
5.8. При сключване на договора участникът представя докуп,IенТи съгЛасно изискването на ч.п. 67, a-,t.
1 от ЗоП /издадени от компетентен орган. за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 54. a:l.
l , т 3 от ЗоП (удостовереltие за
1 , т, 1 и Т 2 от ЗоП (свидетелство/а за съдимост) и по чл, 54, ал.
наличие ил[I липса на задъл)I(ения към дър}кавата, към общината по седалището на възложителя ]1
към обшината по седалището 1.1a участника)/; гаранция за изпълнение на договора в разN{ер
определен в обявата,
свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора, вси!п(1-I
останали докрIенти следва да бъдат рrздадени до 60 календарни дни преди лодписване на догоi]ора,
flокументите се представят в оригинал или нотариално завереЕи коrrия.
5.9,КогатО уrIастникъТ е декларирал! че ще използва подизпълнител и/или трети лица, докуi\Iен,г1,1 п()
т.5.8. се представят и за тях.
5,10. Когато участниItът е обедиIrение, док)ментите по т5.8. се представят за всеки от участницll1е l]
обединенето и за обединението (ако е прилохtимо).
5.1 1. ГаранциЯ за изпълнение на договора. Гаранциите ее предоставят в една от следните форпtи. Itt,l
избор на изпълнителя:
5.1].1. парична сума;
5.1 1.2. банкова гаранция;
5, l 1 .3, застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорност1,1l Hil
изпъ-цнителя,

l

5.12. Itогато гаранцията е под формата на парична сума, тя следва да се преведе по баttкова cl\,leTKal l]

А!

BIC КО,Щ: I-INCRBGSF; IBAN: BG14LrNCR7000I52\]19468, при УниКрелит Бу:rбаlrý
гр.Стара Загора или в касата на друяtеството.
5.1З Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, HeoTl\leнl{N|a
и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят збIви, че изпълнителят lIe е
изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка
5.14. Когато гаранцията за изпъл!lение е застраховка тя трябва да е сключена в полза иа възложителя.
като застрахователната с),ма по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за
изпълнение.
Минимално съдърх(ание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълненI]е Ila
договор:
5.14.1. ЗастраховаIелно покритие: за целта на настоящия договор застрахователяг осигурява
..,..
предмет . . . . . . . ,
застрахователно покритие на вземанията по !оговор
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените подолу рискове:
пълно или частично неизпълнеЕие на задължения съгласно условията на сключения
договор;
5.14.2, Повод за предявяванё на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължения
,ъгласно
условията на сключения договор;
,.---j. 14.З. Лимити на отговорност:
'
сумата по гаранцията за всяка една претенция,
сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.
лева:

NЪ

6.

с

За всичкrr неуредени въпросII се прилагат разпоредбите на Закона зд
порьчки и Правллlника за прилагането му.

обIцесr,веrrtrl,с

