
договор

лъ кс 0з-2017-01

.Щнес, 1З.l1.2017 г., в гр. Гълъбово, меrкду:

"БРИКЕЛ"ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Гъл,ьбово, област Стара Загil1llr.

Извън града, тел: (041 8) 6 21 28 факс: (041 8) 6 25 28, електронна поца: щд|t"9(|ЬIiLql-Ьg cor rr

ИнтерtIет адрес: http://www.bTikel-bg.com, регистрирано в търговския регист,ьр при АгеtлtдI.tя,гil tto

вписванията с ЕИК 123526494; с разплащателна сметка; IBAN: BGl4UNCR7000l521779z168. Bl(':
L]NCRBGSF, Уникредит Булбанк АД, представлявано от Янплин Павлов Павлов - ИзпыrrrrIr,е.lсtt
дIiректор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

"ТРИТОН" ОО.Щ, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. ..Самуиловсl(о ill{)((,

Nq 4 А, тел. О44 62 5| З 1; факс О44 66 2З 88; Електронна поща: tritonbg@abv.bg Интернет адрсс: tvtl it
triton-sliven.com, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК l l901 5-15 l :

с разплащателна сметка: IBAN: ВG59UВВS8З8I 101 10204003, BIC КО!: UВВSВGSГ, ОББ ;\l[
гр.Сливен, представлявано от Здравко Кири.llов Костадrrнов - Управител, нариrIано зil кI]а,Iкос l

ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основаrrие Решение ЛЪ 938/04,10.20i7г. на Изпълнителния директор ,а ,.Бр"п"п" ЕНД ,,.

определяне на изlтълнител по обществена поръчка с предмет: ,,,Щоставка на тръби, използванll в Ilal)Illl
котли и тръбопроводи по изискванията на 14-З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф. Nл ItС-OЗ-2017-0l,
възложена чрез ква,rификационна система с предмет: ,,,Щоставка на метzIлни изделия /тръбlr, листовil
cToi\{aнa, стоманени профили и др./ за нуждите на,,Брикел" ЕА!" с реф. Jф КС 0З/2017г. се cкJllottlt
настоящият .Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА

1, Предметът на настоящия договор е flоставка на тръби използвани в парнlr Kol,.IItI Il

тръбопровод1.1 по Ilзискванията на ТУ 14- З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001, възлотtена в резултilт llll
проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, за възлагане на ОП с llpeil]\lel,

,,.Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на ТУ 14- З-460-]()09.
ТУ 14-ЗР55-2001", реф. М КС-OЗ-20l7-01, чрез квалификационна система за ,,,Щоставка на ]\lela,I}]li

изделия /тръби, листова стомана, стоманени профили и др.l за нуждите на ,,Брикел" ЕА!", pe(l, Nrl

КС 03/2017г.
2. Изделията, предп4ет на доставка са описани по наименование! вид и количество в техни!iес I(i1,1а

спецификация в документацията по процедурата (Прилолtение Ns1 към договора) и в техниllесliо
предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение Nq2 към договора), които следва

да се считат за неразделна част от договора.
3, .Щоставката се извършва след заявка за готовност от страна на Възложителя, която Morrte дir бъj(е

отправена в писмен или ycTeFI вид, или чрез електронно съобщително средство.
4, Условията за доставка са описани в документацията за Обществената поръчка - Общо oпIlcarItle
и условия за изпълнение на поръчката.
5. ,Щоговорът се сключва в резултат на проведена процедура по договаряне с предварLIтелна поl(аllа

за участие, за възлагане на обществена поръчка, с реф. No КС-0З-2017-0l, чрез квалифлtкацtlоl Il til

система за ,,,Щоставка на метални изделия /тръби, листова стомана, стоманени профилrr tl д1l.,/,за

rrуждите на,,Брикел" EAf", реф Nq КС 03/2017г.

II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
1. Общата стойност IIа договора е lЗ7 700,00 лв. lcTo тридесет и седем хиляди и ceдeN,lcTo,I,lIlI4li,.

ез ДДС, DDP площадка ,.Брикеrr" EA.r], гр, Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017. 
)i,I



2. Единичните цени на изделията са съгласно I]eHoBoTo предложение (Прилолtегtие Лл] lt,t,tl

договора) и Протокол за проведени преговори в процедура по договаряне с предварлIтелIIа покаilit зil

участие (Приложение No4 към договора), които следва да се считат за Itеразделна LIacT от догово]lil,
3. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пе,г) J(}Ill c,]Ie;L

осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен IIpo]ol((]rl ll

фактура-оригинаJI издадена съгласво чл.113 от З!.ЩС. Срокът за плащане Terle от дtlтата I1.1

последното събитие или на последно представеяия документ.

Ш. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
l . Срокът на действие на договора е б /шест/ месеца от датата на подписването му.
2. Срокът за фактичесttото изпълIIение на доставката след зfuIвка е З (три) дни.
3. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да тека],при настъпвilIIс]()

на непреодолима сила непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден xapilli l,el]

(например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълнения), възниliнаJIо cJIe.rt

сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че някоя от cTpaнllTe по

договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок от възникване tIa събltтttс tL,

писмено да уведоми другата страна за това.
4. Страната не Mo)I(e да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
1, Изпълнителят уведомява Възлоrrtителя по телефон или факс, че и}lа готовнос,l, за ексtlедицllя lli.l

изделията, минимуIчI l (едия) календарен ден преди доставката им. Възло;кителя L Ьllгltн,,з,,1,.,

I-Iзвършването на входящ контрол на доставката.
2. При доставка Изпълнителят представя на ВъзлоItителя всички докуI\,Iенти, опttсаlIIl l]

документацията по обществената поръчка:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответ}Iата нормала (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на cToNIaHaTal Серти(lикат за качество и размера за съответната доставка;
!оставка без изискуемите документи няпла да бъде приемана от ВъзлоlIсителя.
3, Приемането на доставката се извършва до 14.00 ч. на територията на Възлоlttttтс,lIя tt

прIiсъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява Kojlll rlec,l,I]O I ().

качеството на изделията (чрез визуа,rен контрол) или инцидентно замерване IIа llзлеJIIlя1,1.

включително дължината, наличието и окомплектовката на експедиционни докупIеlI t-ll

Представителите на страните подписват прие\{о-предавателеII протокол, удостоверя Bal I l. .le

съответните изделия са доставени в склада на Възлоrкителя (съответните изделия са достztвеIlll R

склад на Възложителя).
4. При констатиране по време на визуаJII]ия входящ контрол количеството, качество,t,о на изделIIятll
(чрез визуален контрол) или инцидентно замерване на изделията, включително дъJI)li}I}Iil ]а.

Изпълнителят доставя липсващите IIзделия в срок до l (елин) работен ден, В приемо-предавilтелl l l lя,

протокол се отразяват доставените в склада на Възлоlкителя изделия, както и всичкlI възрil]I(еlIIlяl lIll

страните по повод доставката. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по по]]од I(о])игllрпllL,

на колиtIествата са за негова сметка. Възложителят няNlа да заплаща доставени колиtlесl,вil. I(otll()

надхвърлят с повече от 57о надлелсно заявеното количество.
5. При констатирани по време на визуаJIния входящ контрол несъответствия в Katlec,tl]() l,().

В,ьзлоясителят връща на Изпълнителя tIекачествените изделия като в приеNIо-предаватеJIнliя прот()]((),l

се описват оставащите в склада на Възлоrrtителя изделия, както и количеството и пplicllltllt,le til

връrцане на некачествените изделия, Изпълнителят е длъжен в срок до 1 (един) работен деtt _(а

достави на Възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му Il отговарящи качествеIIо lt колll чес,|,веll ()

на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия отново се LIзвършва входrlltt
контрол по реда, описан по-горе, Изделията се приемат с подписването на приеN,Iо-преl(аl]i'1,I e]lel l

протокол. Всичкl.t допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествеllll
изделия, включително транспортните разходи са за негова сметка.
6. В процеса на въвеждане в експлоатация на доставените изделия, Възлоlrtителят извършва
коIIтрол за качеството им. Ако в резултат Ila текущия контрол се установят несъответствJlrl



качествено отношение с lIоказателите от заводските документи, Възложителят yBe.l(o]\Iя]ill

Изпълнителя за констагациите си и кани негов представител, който трябва да се явп в срок 5 {гrс, r l

календарни дни, за да бъде съотавен двустранен констативен протокол за откритите н€достilтl,tll] llti
IIзделията. В протокола се отбелязват евентуалните възражения на Изпълнителя. Ако в горнIIя cl]oli
не ое яви представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъците, Възлолtителят саNI сьс,lаljя
ltонсlативен lIро,гOкол. в койrо се описваl о,lкрl|Iите недостатъци и който е залъл)I(IIlеJI(ll lil

Ilзпълнение от Изпълнителя, Дко яви.ltият се представител на Изпълнителя откаже ]lз llo/Illtllllc
коIIстативния протокол, Възлотtителят отбелязва това обстоятелство в присъствието lla лва\lil
сtsи/tе,|,ели, които могат да бъдат и от персон,lлс му. след което протоколът е задъ,]jiк}л l,e;Iell зJ
lлзпълнение от Изпълнителя. В срок до 2lдваl календарни дни от датата на констативЕlllя протоl(()]l.
Изпълнителят е длъжен да достави на Възлоlrtителя, изделия, заменящи некачествените и о,гг(,)]]аtl]яlIlII

в качествено отношение }Ia изискванията на Възлолtителя. При получаване на новите liздеJlllя се

извърIпва входящ контрол. Изделията се приемат с подписването на приемо-предава-r-е.]Iен протоliоJl.
Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на HeKarIecTBelII{ lIзде.[lIя.
включително транспортните разходи са за негова сметка.
7, Във всичкLt случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по .ltоговоl)а lj

количествено или качествено отношение, Изпълнителят дъJ-Iжи неустойката по т. З от Раздсл lX tlit

lIастоящия договор.
8. При tсонстатирани несъответствия за дата на доставка се приегylа датата на пl]Iteпl(j-

предавателните fiротоколи по т,5 и т.6, подписан от двете страни, след доставка на NIaTe1]IIil]ll].

отговарящи на изискванията на Възлохtителя.
9. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол rlО т. j I.lJIIl lll]ll
ltоIlстатирани недостатъци съответно протокола по т. 8, от настоящItя разj(ел на догоllо]]lt
Изпълнителят представя на Възложителя фактура - оригинаJI, съдържаща опLlсанI{е на достilвсIlllla
при конкретната заявка изделия, номер на логовора, единични цени, количес,tва tl обtцl cttriitltlut,
Към (laKTypaTa се прилага приеNlо - предавателния протокол.

V. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на Tpaнcllol],lil.
пренаоянето, товаренето II разтоварваtiето. Опаковката съответства на изискванията за те]\{перitт\,l)а ll
влarкност, атмосферни, физически и химически въздействия.
2, Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на трапспорта, дъля(ащи се на непоltхо] (rll ]la

опаковка или опаковане с некаrIествени материали, В случай на повреди по BpeN{e на транспорта_

лължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъя(ен да възстанови llle,ll]le,]a
своя сметка.
З. След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони или сандъцIi, ocTilBil в

собственост на Възлолtителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя.
4. Изделията се предават с TpariHa фlrрмена маркировка или документи, от кои,I,о да е B}I,illl().

годината и месеца на производство.

ЧI. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
l. Ilреди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълненllе t] e]llla ()l

формите определени в чл. 11 1 на ЗОП, в разп,lер на 5 508,00 лв. /пет хиляди петстотин }l оcei\l Jleljil ,

представJIяващи 4 Yо от стоЙността на договора, закръглена до лев.

2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано от 60 (шестдесет) дни cltel( изl,ичане c]]olia tlil

договора съгласно T.l . от раздел III на настояция договор, при липса на забелеrrtки от Възлоrttt t,tе:lя tt

отправено писмено искане от страна на ИзпълIlителя до отговорника по договора.
3. Възлох<ителят ил,Iа право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпъ:lнtlтелrlт lle изlI,1)](lllI

в срок доставката на изделията, като просрочи установените срокове с повече от З (три) рабо,l Htl ]trlIt

или IIе изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, т.l,т.2, т,3,,г.4 т.5 и т,6. лtли по Рirздс.ц

VII. т,3 и r,,4,

vll. гАрАнциии рЕклАмАции
1. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материаIи са нови, неупотребяванлI,
на изискванияlа на сlсндарlиlе в c,l раната и отраслови нормали в даденага обласг.

оl,гоRLtIlrl lI tl l

KaI(TO ll lla
искванията от документацията към обществената поръчка.

Изпълнителят гарантира, че доставените от него материаJIи са минfuIи всичкIi е,[апи



контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
3. Качеотвото на доставените материали се удостоверява с изискуемите документи.

ИII. ПРАВД И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1 ,1. иN{а право:
1.1.1. да оказва текущ контрол при
!Iзпълнение на това му правомощие са
llзлизат извън рамките на договора.
1.i.2. да не приеме изделията, в случаli, че има забележки по за неточно изпълненIlе lt

количественно или качественно отношение.
1.2. е длъжен:
1.2.1. да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел Il o,1

настоящият логовор;
1,2,2, да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако ltзделията о,ггова|)лl
на техItическата спецификация, на условията за доставка и са представени всички пl]илр),п(Il-геJll lll
документи,
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2,1, се задължава да уведоми Възлолtителя 1 ден преди готовност за доставка.
2.2. се задължава да представи необходимите документи при доставка;
2,З, се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с прило)I(еното в сl(lе1,1,га lir rlr
техниrIеско предложение, неразделна част от договора;
2,4, се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел Iil от договора.
2.5. се задължава да подмени некачественото изделие с качествено при де(lект, проп),сIi II-IllI

отк.l]онение в качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, пр1.1 B,bBe)Iiit|lIJe l ()

им в експлоатация или по време Ila гаранционния срок, В тези случаи той се задълтtава да зап_тtат!l ll

уговорсни,lе в настоящия договор неус гойки.
2.6. се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва изискванIлята tl|l

чл. 1 l З от З,,Щ!С и чл,4 от Закона за счетоводството.
2.7. се задължава да се запознае с изискванията на пропускната ctlcTeмa за доllуска}Iе :l()

територията на ,,Брикел" EAfl и ла изпълнява тезIt изисквания.
2.8. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговоl]l I liliil ll()

договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Въз:lоlкителя о,l, о,г,r(еjlll

,,Безопасност и здраве при работа" и.,Екология", както и РСПБЗН, необходимtостта от предст.t]зrl I Ic.

Ila документи за допускане до територията на дружеството. Компетентните лица съглас)/l]а l

подготвените от Изпълнителя докуIчIенти.
2.9. Има право да получи дължимите суми за извършената доставка;

l. Възлоrrtителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 0%, върху неиздължеllата cy]\la lI,1

ден при забава на плащания по договора. но не повече от 5 О% от стойността на забавената cybta.
2. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на издеJlияl,а. l(illi,l () ll
при забава за изпълнение на задъля(енията за отстраняване на констатирани несъответствltlt li
недостатъци по реда на Глава IV и Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дъл)l(и He)cl()iili.t
в размер на 10% на ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повече от 15%) оI
стойността на договора.

Ако забавата в изпълнение на посочените по - горе задължеЕия на изпълнителя надхвърлtt l0
(десет) календарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
3. При неточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дълхtи неустойка в размtер на 3".4,

от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълтtи неустойl<а tl

размер на З00% от стойността на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение. Възложителят има право да ltзтегjl}l
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

Х. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
1, Измененията на този договор! включително тези на цени и количествil се llзr]ър

изпълнение на договора. Указанията tta Възло;Itlll,с.tt;t в

задължителни за Изпълнителя, доколкото тезIл уI(азанllrl llc

\



изклIочение, въз oclloBa на взаимно писмено съгласие на страните, по реда и на ocl{oBallllяTlt,
предвидени в чл. l 16 на ЗОП.
2. !оговорът се прекратява:
- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните;
- при неизпълtlепие Еа някое от договорните задължения на Изпълнителя с 10 /десет/ дttевllсr
писмено предизвестие от страна на Възлолtителя;
_ с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
3, Преlсратяването на договора се извършва на основанията и по правилата, регJIаментирани в ЗОl l.

XL ПОДСЪДНОСТ
1, На основание чл.117, ал.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзN{о)I(нос,I ,lil

решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подле}кат на разглежлане от koNlпeTcllTllll'l
съд по местоседалIlщето на Възлоrкителя,

ХП. ОБШИ УСЛОВИЯ
l. !оговорът влиза в сила от MoIvIeHTa на подписването му от двете страни.
2, За случаи, неуредени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търговсtсия зiiIсtlн. Закtлtrt
за обществените поръчки, Правилника за приложение на Закона за обществените порыII(li Ii _{p),l,Ll l с

действащи в Република България нормативни актове.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един зil ]}crllia
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Заtttlна ,]il

задълх(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият догоI]()|l
(вклIочително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълнителят се обръща къNI oTгoBoptlllliil Ilil

договора, указан по-долу.

Отговорник по договор от страна на Възложителя:

Отговорниrt по договор от страна на Изпълнителя:

l'Ипле, (lап,tлt:tия, длълtlIост,/

/ Име, фамилия, длъrкност/

Прилоrкения:
l. Прилоrкение Nq 1: Техническа специrРикация от документацията.
2. Прилохtение NЪ 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката fiа участника.
З. Прилолtенlте Nч З: I {eHoBo предложение на участника.
4. Прилоlltение ЛЪ 4: Протокол за проведени преговори с участника.

възл

<9+\.j
ИЗПЪЛНИТЕЛ:



П punorK уче Nэ l_

I I _ \ l I I I tl l:(, li.\ CпIitIII(I)I.1 IiАIlI.1я.

[jcllltcBltll tрLбlt or cгoll1lIIil rIalrIra Cr2()

_v! IJirtl bleltotrattrre Ед.пr. Коли.tесr,во
I Тllьба ОЗ2х4 кг 60000

lрьбtтr,С rllябва да са горещО BalIloBaIItI, изработеttлt от въглеl)одll.'t стоN,ЁlFIlt MlallKa С'т.2() lttl
(),] llacJI()]]a tlctllпlir 'ГУ 14-з _460-2009 илп ТУ l 4-ЗР5 5-2001 за ,I,ръби [Iзпо-rl]ваl lIl в II ilI)liп Ii() г.IlI I

t 1ll,бtlt l 1lolзcl;1lt:
- XlIпtllrlclt състав 20 ТУ 14-З-460-2009 или l-У l4-3P55-200]

\ Iil l]Ii 1l ot3 fN/lllп2| os IN/пrпl2 ] ý5 t%l ч/в [,%l KCtJ
[.I/srll2l

('r2() 216 24 45 49
С t tltctll с сс .I1остilвят с,ьс Ce1l,t 1,'dlrlKa'. ol]}I1,IIIIaJl ]а IIJIa'Ka,[il IIа с,гопIаlII2l Iit

- /{l,-;llrcTtlta tlit rр,ьбtrте блL

[,I,1llclttl:tlrlrя ,}1r доltl,iuент,tl, сертrrфrtttатrr, ]uаркIIрilIIе, .,lI:r*oBilIIe II /Ioc.I.aBl{rr II1l с l ()Ittll.c:
N,Iallt<ll1ltlBltnTa Bl(JlIotIBa :

- tc,llciiпro rra ()ТК на завоl{а проI]зво/lllтсл
- llNIclO ]Iлl] зIItll(а IIа Il1]оlIзволtIтсля
. lI()}tCl]a ]Ia с bOIBe.llIIIя с.tаIIларт за /Iост.авсIIliя п,lаl.ерлIzrл

]Ii\ lc I о Ila с I OпIat]al,il
- Il()\Icl)a ]Ia l]]I1lt]I(atTa

IItl\Iclla IIа I lаl],гIi/Iата
- ce1-1,ttttIlltlcar за lIзпIIтаIIпс в съответствItе със с,tаIIдарl.а за N{2]1cplIaJlat

l l"1cl l l t tt]ltlltaЦttoIleH lIoNlep. който позволявit свь|)зl]аtlеI,о IIzr продук,],а lIлII .Iloc.I.|t в I(а-га cI,c
с L() l l]cl-Il !i,I .ll()IIVN,cIJ,г от конт1.1ол /Z/
Nlallt<ltllrlBrcir-t'a 'ГllЯбВа Да бъдс trir място, което е близо до e,l1lltIrt.rI l<1laii IIа l]ccI(]] IIll11/tуI(l. IIlll
]Ii] ,rlIIllclla,Ia IloB,t l)xlIoc,г на о11)язаII1,1я Kllaii, 'l'я се I{alнacJI tIl]c,] ]),btIII() tI.]III \IaIU]I]III()
l;:lciirtoBalle. c.ltcl<t,llclгlla(llr.Iectcrt. с боя IIJlи по ,ltpyt llgil(ходяIIt IlallIlII IIо tll]cltc]lI(a IIа
IIl]()lI]]]()iljIICJ]JI. ltil 1lябtза да е разi]оложеIIа така, че да се rтзбягва об,ьрltваllе с ](Orl]llOjIIIaIa
1Ial]I(III)L]l]I(il,7Г{опусltа се l(ocTaBKa IIа пl)одукти I] надсжлlJо завьI]за}IIl lla,Iitll l] ,гозtt с.цtчаit.
ltl a]]I(l l ]]О В l(a'l'al -r,]lябва /ta бъ2lе върху IIепроNIокаеNI cTlIl(e г. пласl,N,Ialсовll I,IлIi \IеталнIl табеlllсll
]l l)III(]lclIcII II I( bI\,I паl]I(тга LIJIIr RърхУ tIitl"I - гоl]tIltя п]]одуl(,I в llaLII(aT|l. c'b.Il],l])I(ilI]tII IIaillIIIcII с
IIi]lIN{cI]OL]ill]I]c lla ]\laTel]I,12-Ia. Геоп{еТрt{чIIlГГе ]]aLзtvlеI)и. N'IaPl(a cTol\{itIIa. c'laH,llal]T Ij l-сГJlо ']а
всяIiа i Iаll1IIда.

lIIltl лос,гаlзlса cToKaтil се IIрrIдl]Y]кава от доI(уN.lсIlт1.1 l]а l(ачсс,|'t]о (се]]'гII(hIIка,гIl). oI
,:]ilIlo,Ila lIl)оl]зво,цLrtеJI l| съответн1.Iте техIlпчески паl)аметрrI.

( )t IalIrlllt l,,tctt llllcl,:
I(.псiiлrо lla OTI( rIa завсlда производитсл;

. I,Illcтcr tt.lIIl l]IJal(a IIil заво/Iа пролIзвоl(}1l,сл;

\Iiцllia С Si Mrl Ni S Р
('l]() ().l7 - 0.17 - 0.35 - ло до лt)

0.21 0.37 0.65 0,3 0.04 0.0з5
\ Ictltttt1,1Ttll ctltliic-l,пi,t

Сr

/l0
0.25

l



I Ill лtсllа l ta c-Ll.),l ]]c,I Ila].a }lорI,1а_па ( c-r art:lap.t ) за с ьотвс г}Iа г:r т]),ьбil:
MIallttitll' II:l c,to]\IaIIa]a- Ccp,rrldlпlcar']a качество lI разi\Iе|а Jil с],o,IBerI]ai.l.a jlOc,Ii]BI(il

Lllott lla 21еiiс,гвltе HLI доJ,овора - 6 /rпес'l,/ illесеца o,1 латаlа на подIl'IсваIIеl.о \1\,,
l la,tl,tlt ttil IIз[ьлIIеIII,Iе llocTaBKIiTe rta IiзделI]ята Ir(e се I]звьl]швit,I по зatrlвI(а lta l },ьз-п clrttI t rел яt
('1-1tllc за II,]]],ьлIIенllе lla I(ollKpeTIIitTa заявка на Възлоltt1.1те;lя -- З ll,yl дIIII оI /rla.l а га IIа
з il,] в I(it]'ll lla LJ,ь,з.llоlItиr'еля. ЗаявItи'ге на Възло>ltи,теltя ще се отIIl)авят ll писfulсII вrlд ].lJI}l Il]]cl
спек,Il)оIпIо съобtt1lIтелttо средство. позволявапIо lr{IIогок]]аrтIIо вllз tI porl з Bc)It/{1I l с Ila з:tявI(iiIа,
lIo11,1"ltta'гit lце се пзпт,JIIIява чl]еЗ ilерIлолLlчнИ l(ocTaI]l(lI l] I(OJILItlecTBa: O]IpcJ(e';leIlli II()
Il llcjlBal] I Il,cJIIII,I заявlси съобр:вttо ilужд!lте rlп,,Брпкс.гr.'ЕАrJ.
\'lпс,t'о rlir Il,]tIъ.l]IIellIIc: DDP база на ВъзлоlItлlтсля /I,1Iпtо,геllлtс 2017l tl ..Бprllcclr" llД/[.
t 11.I t,.ltl,бово - I,Тзвr,lr г;lада. обл. Стара Загора.

I,Iзго,гвил:

l',t,KrlцlOttlпc,t

I



.l. оБрдзп,Ц I{д прЕдлоЖЕниЕ зА изПълнЕниЕ нА порыIкАтД uАа>ке l1U Р |lГ.?,,]а 
)/tI-cTI.o в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

',/{ос,гавlс:t 
Tla тръбп tlзползванIr в парнIt котлll II тръбопроволIr по ttзlIcKBaIlrltl,f а Ila

l4-З-460-2009, ТУ l4-Зl'55-2001'', реф. ЛЪ КС-OЗ-2017-01

/1О:

"IiPIIK|],JI" Елд _ гр. гълъБово

O'I':
,гPllTo[I оод _ гр. CJI'IBEH

}.,IiА)I(лЕми госпожи и господА,

С llаст,ояlцото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълIIенtIе на общес,гвената
llopыlкa с предме,г:

,,.IJocT,aBlc:r rr:r тlrъбrr използванлI в парtrц котлrr rr тръбопроволrt по ItзIIскв2rlIIIя,fа IIа ТУ 14-
-]-.l60-2009! ТУ 14-ЗР55-2001'', рсф. ЛЪ КС-03-2017-01

Пlrедлагапlе да IlзпълlIпi}r пълцIIят предмет на поръчка,t,а, IIзIIсквлlt от I}ъзJIожIlI eJIrL

IIРСДЛО>IСеНltсто за tlзпълнение на поръчката съдържа елиII вариант за пзпъJIнение, съгласIто
li ]Ilсl(ваIlIIята на /{окlментацията за участие.

l lрсд,по;rrсtIlrr,е о,г IIас условIIя са както следва:
'l , Ollrlciltrrrc rltt предлагаIIIIте от Itac пзделrtя:

З;\I[ДIILIЕ, IlA ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЛ УЧАСТНИItА

м

t

IIalrrrclloBallrrc
MepIla Мерпл

ед.

К-во
Проrrзводrrr,е.lI

'l}т,ба ОЗ2х4 l(г 60000 Тръба фЗ2х4 кг 60000
TMK-ARTIi,(_)M
S.A., Румъпия

Jar7c,zc.llctttr., BceKll y,tacTHlrK трябва да попълпп таблllцата съгласно Техяп.lеска,га спецпt|ttlкацпя на процелурата, Ka,Io
оI]lяв0 са попьлIlенtI даннtlте за изделията, зададеfirl от Възложителя, а отдясно,трябва да oTlttlue своето предло)кенtlе,
включtIтелIlо проllзволrlтел Il страна на произход ва резервната част,

-,i[ьлlttllltа rla тръби,ге 6/шесr,/м.

ГIllс7lлilганll,ге от нас изделия ще бъдат rIoBIr It tIеупотребявапIr, без явни иJIи сI(рrIl.и деt]lеtс,гrt.
Iц]оIrзтIItIаUlЦ от дизайна, NIатериалите или изработката ипt.

ul1lll cil
- l{o-,ttt,tectпBctпta 11осочuru в Технtлческаtlла спеtlttфuкацttя lla l10ръчl0ll1а c.l орIIалпхlровъчtlll, капlо
IJъзitо:ltt:ttпtеllяпl trc е dлъэrcеН da заявu xl получll цrulопlо колllчесплвtl llo tlped.lrelпo lla tlорl,чкtlпlа u не
ll()cll oll1?OB(ц)lloclll за l11oBal,

- l|ptt tt'зltl,.ltHetttle на )ozoBolэa ВъзлоJсulпеля C1.1 запазва правопlо dа lta.,ttttл;tBa члll увелlлtlавd
1(о пlцчеcllIBoll lo в pa,\lliullle lla обttlапtа cпtotillocпl lta 0ozoBopct,
- [ lеобхоOuittuпtе вudове u колччеспlва uзDелuя ule се посочвап1 във Gсяllсl l{ollъ]leпllla заявltа на
lJъзltоясuпеля.

2. ClroIc, II:rrllIlI II ]!trlcтo на IIзпълпеIIие на порыIката.

d?

К-во
наипtеIlовацlrе



С_рок rrl деriствllе IIа доIовора б /шест/ лIесеца от дататit на подIIисване на договора.
Il:t,пrп па тtзпълнеIIие доставките на лIзделията ще се iIзвършват по заявка lla Възло)кителя.
срок за пзпълненIlе tla конкретната заявка ца Възложлrтеля З /T,plI/ дrrи от датата на заявката IIа
I]т,злоlкит,еля. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид илIl чрез елек'ронно
с,ьобщrrте,пно средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на заявката.
llоl;ъT каrа ще сс изпълнява чрез периодични доставки в количества! опрелелеIIи п11 Irрелваритслни
llitяlвtiлt съсlбразllо нуждите на ,,Брикел'' ЕА,Щ.
Мяс,rо rra !!зIIъJIIIеIIIIс: DDP база на Възложителя /Ипкотерtчtс 2017l в ,,Брикел'' ЕДi_{, гр.Гълъбово -
I,Iзвъп rрада, обл, Стара Загора.

J. N{ l1llctl ро Btclt.

М apltlT1-1oBKaTa включ]]а:
- l(JIel"II\,jO uа ОТК rra завода производител
- IIпlс,Iо lIJIlI знака }Ia производителя
- 

'1()]uера 
IIir с],отвстния стандарт за доставе}Iия материал

- lIMeTo tlit стомаIIата
- IIомера lla плавката
- IloTucpa на п артидата
- сср,гll(lлпtтг за шзпитание в съответствие със стандарта за материала
- tlлеrIтltr}тtIсацtlонеrI номер, който позволява свързването на продукта илп доставката със съо1DетIIия
:Klliy\Ie}I,t от ltоltтрол /Z/

,l- fioril,rrclrTп, KoIlTo ще представя]!Iс на Възложителrr IIрп доставка Ita рсз€рRIIlIте tracTrI.
lI1lll всяltа доставка на изделията се задъля(аваме да представим па Възлояситсля слелн}t,lе
lIoJ(y]\teII,1,II:

- L)паt<опъ.lеtt лrlст;
- Т(лсiiмо lla ОТК на завода llроизводител;
- ],lMerrl IIлll зIIака IIа завода производител,
- [ [опlсра lla съответната нормаrла (стандарт) за съответната тръба;
- Маlrltата па стоманата, Сертификат за качество
-Фак,гу1-1а орIIгинал;
- l I1rиеiuо Ilредавателен протокол.
I 

'al-1al ITl,tpal"Ic, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълlIо cT]oTBeTc.tBtIe с
гоl)соппсанаI,а оферта и техническата спецификация на възложитеJIя.

/[ат,а: l [i.09.20l7г
Подпrтс:

ЗдlрirвItо Костадинов
(u -l t е tt r| a_lt tlLtu я)



5. ()I;рдзЕц tIA цЕ,ново прЕдложЕниЕ
]]а ччасllIе в IIроцедура за възлагане на обществеIIа поръчка с т]редмет:

,,/[ocr лBlc:r п:r тръбп пзползваIlIl в парIIII котлII II трьбопроволп Ilo ItзIlскRаIIIlятп па '|'У 14-
_]-.160-2009,'|'У I4-ЗР55-2001'', реф. ЛЪ КС-OЗ-2017-0I

flO:
,Б1,1,1кЕл" Е,лд - гр. гълъБово

O"I':
,гр}Il,он оод - гр. сливЕн

УllАЖr\ЕМИ !АМИ И ГОСПОДА,

1,1,зtrT,,ltllcIllleTo IIа прсдмета IIа процедурата ще извърш}Iм IIри сJтсдн}lтс цеIrU:

llдO/к9Йцр

прII услов}Iе на лос,t,авка
- Извыl града. обл. С.гара

I1редлагаtlа,га от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !flC.
DDl) база на ]]ъзло>Iштеля /Инкотермс 2017l в ,,Брl.rкел'' ЕА!, гр.Гълъбово
Загора.

R сlучаli, ,le бъде oTKp}tTo несъответствие между предло)Itените сдIIнIIчнII це}Iи и обlцата cToliHclcT.
IiорадlI допусната техническа грешка от наша страна! сме съгласни Възлоrrсителят да класира наlпата
odlepTa tta база предложените по-ниски цени.

Прсдложепите цени са определени лри пълно съответств}Iе с условIIя,га за образуваtlс tta
Пl]СДJIаГанПта цеIIа от документацията по процедуратu. СЪЩИТе Вt(ЛIОЧват всички наIпи разход}l по
IIзII,ьJпIенIIето на поръчката, включителIIо тези за доставката до мястото на изпълIIение. Заtrозrrатrr
с]\1е II с]\{с съгласни с обстоятелството, че Възлоlкителят няма да заплаща KaKB1IT6 ll да блlло
lloIlъJlIlltTeJIH}l разходи.

I {спите са твърди и не са обвързаIIи с KaKBIuo ц да е друi,и уOловия, креди,гIIлI II плате,,.nI'
cl)erlc-],Ba, с]lорми на плаща}Iе и гаранции, освен изрично упоменатите в {окументацията за участ}Iе.

[Iодпllс:

Здравlсо Костадинов
(uMe tl фаtчлuя)

лi н
сl,глас

Eлrrlrrr.lrr:t

цella в JIeBl
без ДДС

Обrца cTtliirrocT в леI]а

бсз ДДС

LLЦrrб" озr-4 l 60 000 l 2.зо

Обш" croi-,,,ocio "*в" бБfrб
1з8 000,00

1з8 000.00

l3,09.2017г



Брл4кЕ-гI
протокол

от проведеIIri преговорп с,,Трптоп" ОО[

/]tlcc. 02.10.2017г., в 10:00 часа. IIа ocHoBall!тe чr1,67. alt 2 o,r lItIЗОl]. с(' ]lI]oI]c.l()\i]

lIl]cll)BopJI lIo ]lор,ьчt(а С IIpe,IlIlIe'1': ,,f(ос,гавltа IIа ,гръбп II,]IIо.ftзвilIIII ll IIaplIII Ii()l-.illI Il

.1,1l ьбо rI роволll IIо ItзllсI(впнIiлта lra 14-З-.l(l0-2009, тУ 1,1-зр55-200l", 1lc(l. J\i ItC-()_]-20 l 7-(l l .

o,1I(l)III,a .Illсз tttзa.цttt]lrtKa]-tиoIIHit систеNlzl с прелi\Iет: ,,7Щосr'авItа II1l пIeI,lJIIllI rIзllcJIrIrI /r,;rl,Гlrl,

. IIlc,I,0Rlt c],0ilIitIIil, c],oMilIIelIII профIl.rlII п др,/ за IIy,KllII,I,c IIа ,,БprrlceLl" E:\l\"c pc(l, ,N) li('
llЗl2Il1l. Nlc)I(jly:

l. I{оплtсия за лIзвърrпване на подбоlr на каIчидат}Iтс rt учас гнrltlt,Iтс. Ilatзlt2ltlена сr,с ЗattltItc.t Лl
906/2(),09,2017 г. на I],ьзло)к!IтеJuI. в състав:

ГI Р E/IC ЕДА'Г]]Л: Иван Симеонов MorteB РъIiоводител отдел ,.'Г,ьрl tlBclclt''

LlJ IEI IOl]E: Кристиаtt А,ганасов Бад>каков - ЮрлIсtсонсулr,

ltH;tt l{1lасиьlира Иваltова /[илtлtтрtlва Специа,цlIс l, OI I

2. IIелrr IIелева Вълчева - пълноNlощII1Iк на УrIра]]II,IеJIя IIil ..'l'1:ltI,I ctl" ООД, llc,,trlrзtltl

)lllL.]II lonto IIleIItl с пълномоlцно ]'lЪ З234120l 2 г.

lll,блltчеtI llqlебпй за определяItС IIоредIIостl,а Ila пl)о в e)I(/lLlI I е на II]]сгOворrI,1с II() ]]c,rlli
.t,.t.б7. alt.1 от ilПЗОIl л т.V. or, Указаttltя],а за подгоl,оt]ка IIZI Пl,]]ВОIjil LIaJIIla ot|lcllтa з2l ]}L,]]li]I illlc lIa

tl(ltllcc lBcttit IIOI],btII(a с llel Iрило жllNIo. поl]ади I,iа]lrIчието IliI ell1.1II yLIacl]IIII(.

liопtltсttята усlанови. tle fll,рвоIIачалIIо llре,цлагана,Ill обII(zr c],oiiIlocT зtt ../|ocllrBl<a IIJ Il)|,,;II

IlзIIо.IIзl]ilI I п R JIдl)нIi котлlI lI ,гръбопрово1llт по изискваIlllята па 14-з-460-2009. тУ 14-зI:'55-]()()l".

pc(l Nл IiС-()З -20l 7_01 , прелN{еf на IIасl,оя]Ilа],а процедура. е в pal]i\{c]) на lЗ8 0()0.()0.цl], icl()
,l])I].rlccc ], I] осе]\1 хlIJIялLI .lIcBa), без ЛДС.

[3 рсзултат на проi]е;tените пl]еговорrl cTpaHrITc се с] lорirзу]чIJIх21 сJIсдiIо,го:

IletlaTir за ..!оставка на тръби lIзlIолзванлI в парIl!1 котl]и lI r 1rъбr_lrtрtr Bo.1tt t Il(l ltJl]cl(l]illlllrl Iil

на ]4-З_460-2009, ТУ l4-ЗР55-2001", pctl). Ns I(С-OЗ-20l7-0l. пl]е,lti\{еl tI:l llac]oяIlIill,tl
Ili]оцсllуl)а, да бъде наN,Iале}Iа or 138 000,00 лв. (с,го трIlлссс,г II ()сспl xII.IIrIllIt .llcBlt), бсt

llllc на 137 700,00 лв. (с,го трItдссс,t rr селепl хIIJIядII II се/lеlllс,го,гIIII .псва). бсз /1/1(' ,lрс з

I]сдуl{1.I]]ане IIа първоначалI{о IIредложена],а едI.iни!пIа цеIIа от учас,г]IltI<ir от 2,З() .]lB. IIil IiI .

Ira 2,295 лв./ltг,
Ilprreпta сс проек,га на договор! IlредложсrI от В,ьз-поrкlrтеля къNI доt(улIеlIltt]t}Iя]-а зil ytIac'l l1c

ll JIроLlедурага, без rrз,lленеttрIя.

l lрсговоllтlтс прлlклюtlliха в l0.56 часа,

В llil,c гtlятltlttят протокол, съгласllо ч_тt.67. irп, 2 от ltГIЗОlI са oбel<TTIBtI1:latIlI II()clIIl IIil lIIIc

l]сз);.Il,х1,II в II1]оRеJ{еIII.tте преговорrI от Колrлtсrтя,га за лIзвъl]шваllс tta llctjtбoIl IIа yllilc,I,IlIIIlIj,Iс сI.c
,]aI(OI 

I l I tIrI пl]е,Itс,Iав}lтсJI Ila участнIlка,

k
2.I{p Балlrсакоrз

3,Кр, !l.TMrиr1loBa

на п l] 
(l ц e,ll)/ р а,га :


