
договор

J\'9 кС 03-20l7-02

,/ Q ./.1

!нес ,',,U.,.14,......20I7 r.. в гр. lълъбово. пtехtду:

,'БРиКЕЛ"ЕДfl, със села:rище и адрес на управление: гр, Гълъбово, област Стаllа За r o]llt

Извън града, тел: (0418) 6 21 28 факс: (0418) 6 25 28. електронна поща: t-trztrltetrilфlillqЦu,t',,r l
Ин.гернет адрес: http://www,brikel-bg.conr, регистрираЕо в търговския регистър прlt АгеIttlt,lя,tl) ltil

вписва1лията с ЕИК l23526494; с разплащателна сметка: IBAN: BG14l-Ц']CR70001521779,16ti. t]l(':
UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А,Щ, представлявано от Янrrлин Павлов Павлов - Изпl,лtllrt,е.lсl l

дIIреrýор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

''ТРИТОН' ОО[, с,ьс седatлище и адрес Ita уIlравление: гр, СлLIвен, ул. ,.Сашtу ltлtt, вс lil) llt(t( (

М.{ д, те.rr. 044 62 51 З1; факс 044 662З 8В; Електронна поща: tгitопlэg@аЬч. bg ИIlr'ернет адl]ес: \\ \\ \\.

tl,itolr-sliven.cotn, регистрирано в търговскliя регистър прlл Агенцията по вписвания с ЕИIi l 19() l5-1j l

с разплащателна сметка: IBAN: ВG59UВВS8З81 101 10204003, BIC КО!: UВI]SВGSГ. Ol;|j \ ]t

гр.С.rивен. представлявано от Здравко Кrrрилов Костадrrrlов - Управrrтел, IIapl,ttlalIo зil Iil]il lli{)\ l

лlзпълнитЕл,

На основание Решеrrие Iq 1 122120.1 1 ,2017г. на Изп,ьлнителния директор на ..Бl;tlttс;t" Ii,'\l [ ;lr

оп|]еделяIIе Ila }IзпълнитеJт по обществена поръчка с п1)едмет: ,.flocTaBKa на лllс-tоt]il cl(]\lilllil-

с.tоN{аненИ профилlr и другИ металнИ rIзделиЯ от нелигираIlа, конструкциоItllа c1,oпtatla,". pet|l, Nl lit'
0З-20l7_02, възlIожена чрез квали(lикацItонна систеN,Iа с предмет: ,,!оставка на ]\Ie,ttlJIlIll II:}]te]lllil

/тръби, листоВа стомана, стоманенИ профлlлИ и др./ за llуждите на ..Брикел'' ЕД.Г{" с ре(l. Nl l,,t

0З/2017г. се склtочи настоящият ,Щоговор за обществена лоръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
l. Предметът на IIастоящия договор е доставка на лист<j,ва cToп|alla, стоманени прОt|ltlлtr tl ;tprrrr
l\tетilлпи изделия от нелигирана, конструкциоI{на СТОП{аНа, ВЪЗЛОЖеНа В РеЗУЛТаТ Hai lll)Ol]L':ll.'llll

проllедура за възлагане на ОП чреЗ договаряне с прелварителНа покана за уlIастие с III)еJINIЁl:

..,Щоставка на листова стомана, стоманени лро(lили и други метални IIзделия o,I, }lelll,tгltl]tlIlil,

конструкционна стоплаrtа.", реф. М КС-OЗ-20l 7-02

2. Изделията, предмет на доставка са описани по наиN{енование! N{одел в ,le\Ilпtlccl\iilil

спецификация в доку]\{ентацията по процедУрата (Прило;кение Nq1 къмt договора) Ii в TcxlIltllccli()

предJIоя(ение за t{зпълнение на общеотвеIrата поръчка (Прилоясение NЪ2 към договора), l(oIlT() c,le_ll,il

ла се считат за приложение и неразделна част от договора,
3, f[ocTaBKaTa се Irзвършва след заявка за готовност от страна на Възлоrrtителя, liояIо \loiliL',]iL

бъде отправеtrа в пись{ен или устен вид, или чрез еJIектронно съобшително средство.

4. Условията за доставка са описани в документацията за Обществената IIорыIка - ()бttt,l

описаItие и условия за Iлзпълнение на поръrIката,

1 . Обrцата стойност на договора е 66 40З,99 лв. /шестдесет и шест хиляди четItI]t,lс'I oTl]H ll 1l)ll

зrева и 99 ст./, без ДДС, при условие на доставка DDP площадка .,Брикеrr" ЕД,Щ, гр. Г"ыt ьбtltзt l.

с ьгласttо INCOTERMS 201 7.

2. Единичните цени на изделията са съгласно I{eHoBoTo предложение (Прtrлоlttеttис Nlj tit, r

договора) и 11ротокол за проведени преговори в процедура по договаряне с предва}]IIтелна ПOкаlIlil iil

участие (Прилоrкение J\Ъ4 към договора), които следва да се считат за неразделна IIаст оT 
, логовоl)а. -

3. П_паrцането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четирrlдесет и ttе,г) j(Flll (,;l(, I



с]lirктура-оригI,rнал издадена съгласно чл.1l3 от З!,ЩС. Срокът за плащаI]е тече о1,].(а,га,га Hil ]locllcjlll()
представеIIия доку]\,tент.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срокът Ira фактltческо действие на договора е б /rrrecT/ месеца от датата на подпllcl}aнеl() Nl\

fJоговорът запазва обвързващото си действие до LIзвършване на всички tIJIатlIания, lIзтl]llаllе llil
гаранционltите срокове и връщане на предоставената гаранция за лобро изпълнение.
2. Срокът за фактическото изпълнение на доставката след заявка - 10 (десет) календарIlIл дI|ll ()l

датата IIa получаване на заявката от Изпълнителя.
З. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове сп1.Iрат да leкill lll)ll
I1астъIIването Ita непреодолима сила непредвидено или непредотвратимо събttтие от llзвьlllrL,:lсll
характер (например войни, природни бедствия, обtци стачки, бунтове, обществеrrи вълненttя). lll, t-

никнало след склюqване на доIовора и засягащо изпълнението на същия, В случаli, че llяli()il ()1

страните llo ДОГОВОРа е ЗаСеГНаТа ОТ НеПРеОДОЛИМа СИЛа, ТЛ е ДЛЪЖНа ts ДВУЛНеВеН Cpoti ()Т B'b'3llIJl(l]illlL-

Ila събитието писп,lено да уведоми другата страна за това.

4. Страната не л,Iоже да се позове на непреодолип,{а сила ако е била в забава.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
1. Изпълнителят уведомява Въз,qолсителя по теле(lон lrли (laKc, ale има готовност за rэl(cIIe.]llll(l1,1

IIа tiзделията, Nlинимум 1 (елин) I(алендареI{ ден преди доставката им. ВъзлсrltсtlтелrIт ol)I'aI]ll,}1ll)il

IlзвърIIIването на входящ контрол на лоставката.
2. 11ри доставка Изпълtrllтелят представя па Възло}{ителя всичкл1 локуNIен,],rI, ,oпlicilltll ll

лок},меlIтацията по обществената поръчка.
- Оttаковъ.rеrr ллtст;

- Клеliмо на ОТК IIа завода производител;
- Ип,lето или знака на завода производител;
- Номера на съответната нормаJIа (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за qъответната доставка;
- Фактура - оригинал;

!оставка без Llзискуеплите доку\,Iенти няма да бъде приеплана от ВъзлолtиL,еltя

З. Приеь,Iането на доставката се извъl]tlItsа до 14.00ч. Ila територията на Възлоrкителя в п])l]сьсll]llсl()
IIа предс,r,авители на двете страни по договора, като се прОвеРЯВаt I(ОЛИtIеСТВОТО И KallL'cTBO'] () llil
tIзделията (чрез визуален контрол) и се llзвършва инцlлдентно замерване на изделltятil. BI(JitOtll!,le lll{l

по дъл)I01IIа tr дебелиtла на стените, наличlIето и окомплектовката на експедициоtlнIl лоliуNlен't,lt. lll,rr
липса на забелеlrtки представителите tla с,tраните подписват приемо-предавателеIi пl)()l,()Ii() l 

"

удостоверrващ, че съответните изделия са доставени в склада на ВъзложI,Iтеля.

4, При Itо_tIстатиране на отклонения в количествено отtIошение по BpeN4e Ita вLlзуаJlllliя Bx(), ljllll
I(оIIтрол, I4зпълнIrтелят доста]]я липсващите изделия в срок до 5 (пет) работнI.1 дIlI,1, [} ll1-1ltcltt,-

предавателIlия протокол се отразяват доставените D склада на Възлоrrtителя IlзделI.1я, както II ]lcIlttlill
възра)Iiения на cTpaHLlTe по повод доставI(а,га. Всички допълнитеJIни разноски на Изпыttttllе.tя tt,,

ПОВОД I(ОРИГИРаНе Па КОЛIlLlеСТВаТа, ВКЛЮЧllТеЛНО ТРаНСПОРТIIИТе РаЗХОДИ, Са За НеГОВа c\lclI\il-

f{ocTaBeHl.t в повече от 5o/u от заявеtlите коJIичества тръби lляп,tа да бъдат заплащани от ВъзлсliItttl-с.:tlt,

5, При консr,атирани по BpeNIe на визуалI{ия входящ контрол несъответствия в liattlec,I во l(),

В,ьзлоlкителят връща IIа Изпълнителя некачествените изделия като в приеlчlо-Ilредаватеrlния ll[]()]()l(() l

се опlIсват оставащите в склада rra Възложителя изделllя, както и количеството lla cblllll]c lt

прлIчините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъ)I(ен в срок до 5 (rleT) рirбо-гlrrl
дни да достави на Възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му и отговаряtци l(atlecTвcllt) ll
количествеtIо tla изискванията па Възлоlrtителя. При полуrIаване IIа новите издеJII.1я oTIIo]t() (,с

LIзвършва входящ контрол по реда, описан по-горе, Изделията се приемат с подписването на lll)lle]\li)-

п]]е.i(авателеI,l протокол, Вси.rки лоltълнителItи разноски rIa Изпълнителя по повод зaINIяI{аlа llil
некачествени изделияl включително транспортните разходtl, са за негова сметка_

6. В процеса Ila влагане на доставените изделия, Възлоя<ителят }Iзвършва теIiупt l(()Illl)()]l ;il

качестI]о,го илт. Arto в резултат на текущия коI{трол се установят несъотI]етствItя в KitlIccIl]cIl()

о1ноIuение с поI(азателите от заводските лоi(ументI{, Възлоittителят уведоNIявil Изп,ь';tнltlсjtя ;l,

I(онстатации1,е си и кани негов представител, KoliTo трябва ла се яви в срок 3 (три) кtt]lеl]ларrIII ]lIlll- jl1

г-

I



I

преf cIaB!iIe_l iia i 1]i_ъ-lн]!те_.я з.] KOHcтaT;lpaHe на неJостатъцIIте. Възлотtt.tтелят cit[,l cl,c l illj),констатIIвен ЛРОТОIiL]_l, в Kol-tTO !-е Lrпllсват oTKpIlTltтe не_]остатъцII rl който е залъл)I(1]-геJIс] l ]llIlзпълненltе от I.Iзпъ_-lнltте_rя. _\ко явI1_1Ilят се преJставIlте,т на LIзпълlllIтеля откаже да ло]{пlllllсконстативнI,Iя протоко,l, Въз--tо;ыItте-lят отбе.-tязва това обстояте_rс tво в присъс.гвLIето lla .rll]lt\I:lсвrIдетели, които ]\1огаТ да бъдат II от персонапа }I},j c_leJ което протокоЛът е задълж'1ТеЛеll ,jil
изllълнение от ИзпълнIlтепя, В срок ло 5 (пет) работни ,lни от датата на констаl,и B.ILI'I п])()11)Iii),,lИзпълнителят е длъжен да достав}I на Възло;лсtтеля, изделлlя, заN.{енящи HeKatlecTBe1,1l,i.l.e 1.I отгоljа]lriIв качествено отношеIIие на изискванията на Възлохtителя. При получаване на новII1е Ltзде]Illяизвърlпва входящ контрОл, Изделията се приеп,IаТ с подписванетО на приемо-преДава,|.елеН Пl)ОТОli().l,Всички допълнителни разноски на Изпълнителя 1lо повод замяната на некачесl,веIIII II:].rtc,]lll)l_l]ключително траliспортните разходи, са за негова сметка.
7, ВЪВ ВСИЧКИ СЛУЧаИ На КОНСТаТирано неточно изпълнение на задълженията по д()l.()в()I]li ]tколичественО 14ли качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката IIо ,l,. З о,г Раз:tеll i\ rrl,tlzlстоящия договор.
8, 11ри констатирани несъотвеТствия за дата }la доставка се приема датата Ila пр!lеN,lо-предаВil'l-еj Il l l I l(.про,l,околи по т,4, т,5 и r"6, подписан от двете страни без aiбaп"п,r.п, aпaд дЬal,uuпп lla \lillel)ll1l,]tll
о,гговарящи на изискваIIията на Възло>lситеJIя в количествено и KaalecTBeIto отношен}lе.
9, В срок до 5 днt,r, счrIтано от датата I]a съответниЯ приемо - предавателен протоI(ол, Изllълrt tt.геl rll tпредставя tta Възлолtителя (laKTypa - оригинfuт, съдържаща описание на |]еално лос-гilвеIIill е ltl)llконкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количества lt обща стсlt:irюсг. lit,rt
dlaKTypaTa се прилага съответния приеN,tо - предавателния lIротокол.

1. опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по ljl]el\lc lIil1,ранспорта, пренасянето. товаренето и разтоварването. Опаковката съответства'наt ll зtIс I(BalI lJ яl.il ,}ii
предпазване от влu'кност и корозия, атп,lос(lерни, dlизически и химически въздействl.tя.) Изпълнителят ,,о"', or.o"opi,o.;;'Ы;;;";;";JJJ";'ffTiffi:";,''',o,,,,, .. ,,,,Ilеподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повредrI IIо ll])c]\lc llilТРаНСПОРТа! ДЪЛЖаIЦИ Се На ЛОШа IiЛИ НеКаЧеСТВеНа ОПаКОВКа! ИЗПЪЛНИТеля,г е длъ}ltеtI л|l l]b,]c,lall()li1l
щетите за своя сметка.
3, След доставката! опаковката, остава
връщането и rrа Изпълtrителя.

в собственосТ на Възложи,t,еля и същLlrlт IIе .(1,1l;l\Ll

4. Изделията се предават с трайна фирмена Iuаркировка или
годилIаl,а и MeceI]a на лроизводство.

ДОКУN,lеllТ!l. О'Г KOI]l'o ](l] С ljll lll()

lлл л .л|l|ir_11""нният 
срок на доставяните изделия е 12 (дванадесет) месеца от дата.rа JtiI пOjItII!сttilIl[.

lI?l ,]а Rо,lcll {l

без забелеlкки на приемо - предавателен протокол за приед,{ане на изделията.
2, Изпълнителят гарантира! че доставеIlиТе от IIего изделия са нови, неупо.гребяваItlл. o-гt.()l}ill)rll1ltна изискванияТа на стандартиТе и ТехническИте чсловия. както и на изисквания1а o.I'Дoli)/ПIelilillLlLlliL
към обществелlата поръчка.
3, Изпълнителят гарантира, че доставеI{ите от него изделия са минали всичкtI е,гапl]
ItоIIтрол на l(ачеството на технологичtlия цикъл на произволствоl.о им.
4, Качеството lla /{ocTaBel{llTe Iлзделия се улостоверяtsа с изискуеп,lите докуN,tен.гл'.



VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. Възлотсrте,-lят ll}Ia право:
1.1. да оказва текущ контро.[ при изпълнение на договора. Указанията на Възлоlкителя в tlзпыlt;еttti.
Ila това \1у право\IощI,Iе са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указания IIе излllза1, llзll1,1l

раN{ките на договора,
1.2. Да Не ПРИе\,1е ИЗДе,[}lята, в с,rучай, че има забелеlкки за неточно изпълнен}Iе в колиtlес,гl]еlIо ll]lll
качествено отношение,
2, Възлоlttителят е длъ}кен:
2,1 Да ЗаПЛаТИ ДълiI(иN,Iите от него су]\,tи в cpot(oBeTe и разN4ерите, съгласно Раздел II от Hac,t()rllIlllrl
договор;
2.2. Да ПРИеМе ДОСТаВката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако издеJIията отго]]ill)я l l]il
1'еХI]ИЧеСКаТа СПеЦИфИКацl,tя, IIа условLIята за доставка и са представени всиLIки прилру)кl{,геJl lltl
докуN{енти.
3. Изпълнителят L{Ma право:
З,1. да получи уговорената цена за доставените от него изделия
}/говоl]ени в настоящия договор;
3,2. да иска от Възлоrкителя приемане EIa доставените излеJ.ия
4. Изпълнителят е длъжен:
:1.1, да уведоми Възлоlrсителя 1 ден tlреди готовност за доставка.
4.2. да представи необходимите докуNIенти при доставка;
4.З, Да ИЗПЪлI{и поръчката в количествено и качествено от!Iошение и при цени, съtll lJel.cl.Bit II ll l с
приложените в odlepTaTa му техническо и ценово предло)tение, неразделна част от доl Oв(ра:
4.4. да достави изделия в срока, упоNlенат в Раздел lII от договора.
4.5. да подменя некачественото изделие с качествено при де(lект, пропуск lллlt отI(лоllеlIIIс tt

ItаЧеС'ГВОТО На ИЗДеЛИеТОl КОНСТаТИРаНИ ПРИ ПРИеМаНеТО lla ИЗДеЛИЯТа! ПРИ ВЪВеЖДllIIеТО IlNI l{

експлоатация или по време на гаранционнLlя срок. В тези случаи , както и в слуllа}lте Hzt забавtr. ,ttlii

се задължава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
4,6, при докуl\,1ентирането на сделките /фактурtлрането/ да спазва изискванията lra чrt.l l j от 3fl/l(' rr

чл,4 от Закона за сrIетоводството,
4.7. Да Се ЗаПОЗНае С l,tзискван!iята IIа пропусната система за допускане до тери,гоl)ията на _.lilrttlre:t'-
ЕА.Щ и ла изпъlIнява тези изисквания.

1. tlри забава в tIлащанията по договора Възлолtитеllят дължи на Изпълнителл lleyc.ltlilttit ll
]]азмер на 0.1 % (tIула цяло и една десети процента) на ден, върху неиздъл)кеfiа'1,2l в cpoli tle}li] llil
доставенI]те излеJlия, но не повече от 5 % (пет процента) от стойността на забавена.га супtа,
2,, При забава на Изпълнителя в изпълненIiето на задълженията му за достаtsка tla IIздеJIIlя.lil_
КаКТО И ПРИ Забава за изпъJIненIIе на задълженията за о],страняване на констатирани Ilесъответстlll lя
И НеДОСТаТЪЦИ ПО РеДа на Глава IV от настоящия договор! Изпълнителят дълlltи lleycToiiкil l] l]illllcI)
на l% (един процент) }Ia ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повеtIе o,r l5'],u
(пегt.lадесет проtlен ta) о г стойнос l га на .]ol oBop:t.

АКО Забавата в изпълненIlе на посочените по - горе задъл)I(ения на изпълнителя на;lхвr,llлIt l5
(петнадесет) каJIендарни дни, се счLIта че е налиIlе пълно неI.1зпълнение по договора,
З. ПРИ НеТОчIlО изпълнение в качествепо отношение, изпълнителят дължtl rteycTotilta l] l]aLз]\le]l l1.1

З% (три процента) от стойността tla договора за всеки ycTaltoBeн случай на неточно lJзпъJlнеlIllс.
4, ПРИ ПЪЛНО НеИЗПЪлItение на задъл]кенията си по договора Изпълнttтелят л,ыt)tttt tte\cttlittt.t t;

размер на 30% (тридесет процента) от cToiiHocTTa на договора.
5. ПрИ пълно неизпъЛнение илИ lIeTotIHo изIIълнепие, ВъзлоrrtителяТ l1]\{a прalв() .llil llJl'cl lll
гаранцията за изпълl{ение по Раздел VI от настоящия договор.
6, За дължимия размер на съответната HeycToliKa по този договор изправrlа,tzl c,Ipalla c],cllilJ,
протокол Ii го предоставл на нелIзправната cтpalIa.
7. flри cKpl]TLI не/lостатъци, съшlествували преди доставката на изделIlята, Възлоitilll,е;tят ttlitit
п]]аво да i]азвалlt договора като върне изделията и получи обратно цената зае/lно с l]aзIloclilIlc l)
Вl]еДИ'Ге СИ ОТ ПОКУПКаТа, .Ца иСка Изп'ьзIнителят да поправи изделията за своя cN{el,Ka, да гп ,]aNIcIlll

С каLIествеI]и изделия }ши да иска }Iамаление на цената. Това право на Възлоясителя се погасява с

ПРИ УСЛОВlIЯ'l'il 1.1 cl)OK()l]c'l['.

lIзl,иtltlllето IIa шест {есеца от датата на предаване,го на изделия.га,





] тЕхн!IчЕскАспDциФикАция.

Лrrстова c,r,oirraHa / лама

Ng FlаиьIенование Ед.м. количество

l Ламарина Б3 кг з000
1 Ламаllина 64 кг l5600

з ЛапlариI ra 66 кг 2400

,1 J[апrарина 68 l(г 6000

5 Ламарина б [0 кг 5000

6 JIаrчrарина Е16 кг 6000

1 Лап,lариllа Б40 кг 8000

CToiuittIlt jlllc,l, /ламарин' - за стомана обикновено KaltecTBo, тип Ст.ЗсII }Lци Зпс - БДС EN
l0L):}5-1. (Бдс 2592-71) - S2з5_JRG2
- PzBbTepl,t на листовете - да съответстват на размерите посочени в сIIеIIи4)икацIiята за всяка

21ебслиtrа. IIо Ile по-големи, освен в случаите при изрично договаря}Iе.

Cтoпratrl проd)илIrа ъглова равност
.Nс l la rлпrеlrование Ел.м. количество

l [Jиr tttел 40х4Oх4 кг 500

? Виrrкел 45х45х5 кг |247

Винкел 5 0х5Oх5 кг l l00

4 Винкел бЗх63х5 кг 250

5 Винкел 75х75х5 кг 250

lla с гопtаtrа горещо валцувана ъглова paBHocTpaHIta

- lllapKa Ita c,1,ol\,taнaTa ВСт3сп., Стандар,г - БДС EN 10025-1 (БДС 2592-1lr)
- f{r,;uкиttата на профилите да не надвишава 6000 мм. освен при изричtlо договzlрrllIе.

Разrтери rta профилlлте - да съответстват на изискванията, посочени в Б!С BN l0056-2 (Бдс
2(l12-73)

Столrлrlа про4}rrлна - П-проr
N! l{анпtенование Ед.м. Количсство

l [I проrРил Nэ8 кг 2400

1 ] l проdlил J\ql0 кг 21 00

Il профил .}{ч 1 6 кг 900

За cтoпltttlat горещовалцувана П-профил (швелер).

- }"4аllка tIa с,гоманата - вСт3сп., Стандарт - БДс EN l0025- 1 (Бдс 2592-] \)

- /{т,лlttлtttаr,а на проФилите да е 6000 мм, освен при изрично договаряне.
- Разпtерrt IIа tlрофилите - да съответстват на изискванията, посочеtIи в Б7ЩС tsN 10279 (Бltс

о l7б-75)
(j,голlпtl:]\rпlta RLглеDодIlп качествена tIс,грукцпон

Nlr I Iаимеltование Ед.м, количество

l Плътно о20 кг 100

] IIлътrIо о28 кг з70

ЕIIа - кръгла горещо валцуllаIIа



П.цътно о40 кг 200

ПлътrIо о45 кг 250

Пrrь l tro о50 кг з70

- }lпllка IIа cToNlaнaTa - Ст45 БДС EN 10084 (БДС5785-8З)
- l)азirtерrtтс IIа проката да съответстват на изискванията на Б!С EN 10060 (БДС263S-S5)l

ll lrIcKrrлrrrIя за доку}IентIr, сертпфIrкатIr, маркирапе, опаI(оваIIе lt лос,r,аRI(а IIа ст0I(Il,ге:
l\,{ ir рк лц;о в к тга вклIочва:
- t<леiiмо lta o'l'K на завода производител
- I1 ,Iего лIлlI зIIака на производителя
- IIoNIepa lIa сl,ответния стандарт за доставения матерлIал
- II leTo IIа стоN,lаната
- llOпIcpa IIa плавката
- Ii о\lсра IIа партидата
- сертифtтrtат за изпитание в съответствие със ста}Iдарта за материала
- идстt,гrtt]lrткаtllтонеIl }IoМep, който позволява свързването на лродукfа или лостаlвкаIа с],с
сьоl,всl,ния док}мснт от контрол /Z/
\,lаркlцlовttата трябtsа да бъде на място, което е близо до единия край IIа BceKlI продукт, lIлrI
на Jпlцевата повърх}Iост на отрязания край. Тя се IIаllася чрез ръчно ил}I машиIIIIо
K,'IeriпtoBatre, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка IJa

Iцlоизводt{тсля, но трябва да е разположена така, че да се избягва обърквilнс с коI]тролllа,I,а
}iIalpI(I,IpoBKa. loTtycKa се доставка на продукти в надеждно завързаI]и пачки. В 1,озIl спчllаl'i.
NlaI]KIIpoBKaTa трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасов}l или NfeTaJIIlrI ,[абелки

I I plri( pcllcнI,I I(ъм пачката или върху Irай - горния продукт в пачкаl,а! съдържащи I1адIIIIси с
l IаппIсIIо ваII lte IIа мzrтериала) геометричните размери, марка с,гомаrIа, стttllдарт ll тсгло за
вся!iа паl]т1]да.

llplt доставка стоката се придружава от докумеIIти за KatIecTBo (сер,гификаги), от
заво/lа пl]оIlзводител и съответIIите технически параметри.
- ОпаItовъчсlI ллtст;
- l(-Tel:iirlo tta О'ГК на завода производител;
- I,[пleтo llJlи знака на завода производитеп;
- I Iolrrepa rla съотвстната нормала (стандарт) за съотвстI{ата тръба;
- Malrtta,ra LIа стоN{аната, Сертификат за качество и размера за съответната лоставка

CpclK lra llзпълнение - 6 /шесr,/ месеца о],датата Еа подписваIIе на договора,
I Iачиtt rIa изпълнение доставките на изделията ше се извършват по заявка на I}ъзложljтеля.
Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възлохсителя 10 /десеr,/ л}rri o,I датата IIа

заrlвI(а,l,а rra Възлоrкителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вил или чl]ез

слсктl]оIlно съобшlително средство, позволяващо мIIогократно възпроизве)кдане на заявката.

[Iоlrъчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, опрс/tсJlсIIи по
IIрел]]аl]IгI,еJIIIи заявки съобрiвIIо I{у)tqдите на,,Брикел" ЕА.Щ.
Mrlcтo lIit lIзпълIrеIlIIе: DDP база rra Възлотtителя /Инкотермс 2Q17l в .,Бриксл" LiA/],
гр.Гъ.lI,ьбовtr - Извън града, обл. Стара Загора.

Изготвtt,lt:

Р 1,1coB о dtt п,tе lt о tl t d е л,,,Що спl tкп;tt

/()ttal tt t.lttцl



1. ()l;I1\зtrц rIA прЕдло}кЕнI,Iв зА I,1зпъл
,Jlr \rtloc,J,IIc R IIроцедчра за възлагаlIе на обществеrrа порыlliп с предNrет:

.,r|(ос,г:rвItп IIа .iIIIcToBrl cToiuaн:l, cToпIaHеIIlI профп.пlI ll дрyгII NIeTaJIlIII IIздслIIя 0l lleJIItl.IIpilII1l,
ItoIIcI])},ltIIIIoIIIIil cTo]ltaIIa.", реф. Ne КС-03-20|7 -02

Il().

"Бр!IltЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

о'Г:
TPPITOH ОО! - гр. СЛИВЕН

уRА)Itлl]ми госпожи и господА,

С IlаС'ГОЯrЩОТО Blt представяме наше,го техниrIеско предло)I(ение зzt изпълIIеIIие tla
r,бtltествеllа,га поръчка с предмет: ,,flостлвltа Ita JIIIстова cl,oпtiltl:l, cToIlIaHe}III профIlлп II др)lгII
,\IcTil.]IIIl IIзлслlIя от нелIIглIраIIа, конструкцItонна стопrаltа'', pe{l. J\i KC-03-2017-02.

ПРСДЛаГапrе да IIзпълIIпм пълнlIя,г предмет tIa порr,чI(ата, ItзIIсItваII от възло?кIrтелrI.

11РеЛЛОlКеrrrrето за IIзпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълненлlе, съглitсI]о
tlзIIсliва}II{ята на !окlvентацията за участие.

l l1reлlloiKcrrrrTe о], llac условrIя са както следва:
OllrIcnlrrtc Ila предлаганIIте от IIас lrздеJIIIя:

злдАнI,{Е Itл възло ПРЕДЛО)IВНИЕ НА УЧАСТНИКА

HlrrirrerloBaHrte Mcplr
а сд.

К-во
Проrrзводlrте,п

Лrlстtrва cToпr:rrra /
лалtаDrrпп/

лrrстова стопrаrrа /
лапlарllrrа/

I Jlal,tatlttlta БJ кг з000 Ламарина бЗ I(г з000 АrсеlоrМittаl,Запоро)ксталь

JIairl:rprrrra б4 I(г l5600 Ламарина Б4 кг l5600 АгсеlогМittаl,ЗапорожсталL

,I[апIаllитlа 36 кг 2400 Ламарилlа Бб l(г 2400 АгсеlогМi ttаl,Запорожс,l,аль

4

5_

(l

1

JIапларпr.lа Б8 I(г 6000 Ламарина Б8 кг 6000 АгсеlогМittаl.Запорожсталь

J Iапlари на бl0 кг 5000 Лапларина БJ 0 I(г 5000 Аrсеlо[Мittаl,ЗаIlоро}ксl aJ]b

jIaпttlllиlta Б I 6 кг 6 000 Ламарина Б l 6 I(г 6000 AlcelorMi Itаl,Запорожста,пIJ

JIaitta1lltIla rS40 I(г 8000 Ламарlrна Б40 кг 80 00 Аr,сеIоrМittаl,Запоро жс,гаJII]

C,r,o;rtaIIa

пpor}rr.rrrtl ъгловir
DaBIloc,l,DalIIIa

CToMalla
профrrлна ъгловп
DaBtlocTDaHiIa

l Виl rкел zlOx4Ox4 I(г 500 Винкел 40х4Oх4 l(г 500 Sidепог, Пропле,г стrtшl

ВиrlI<е-тl 45х45х5 кг 1247 Rrrrзкел 45х45х5 l(г 1241 Siderroг, Пропrет стrrиrl

Rин Kc,tl 50х5Oх5 t(г 1 100 Виrlкел 50х5()х5 кг 1 l00 Sidепог, Промет cTrlrt-rt

Btlllttc.п бjхбЗх5 кг 250 Винкел 63хбЗх5 кг 250 СтошIана индъстрI.I, N4cscicl,

Винкел 75х75х5 кг 250 Винкел 75х75х5 кг 250 CTollaIla rшдъстрIi, Меsсiсг

Мерн
а ед.

К-во
наипrелrование
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l
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Fll tl rt с lt о в arrlI е
\IepH
а е.].

К-во
Hllrll ен о в а rl Il е

}1е

pIln

c,f .

Ii-B о
ПроlIзводrrте.lI

CTolt:rrra
tlpo(lIl"пtta
I] lI.I

CTorratIa про{lп.rна
П-пlrоt|lIl.т

11 t rроr]lил ЛЪ8 I(г 2400 П профил М8,ГОСТ KI 2400

СтопIана лIндъстI]I],

ЧАО Евраз,ЩМЗ

Гhцlо(lил Nч J 0 кг 2] 00 Г[ профил Nэ10, ГОСТ кг 2l00

Стомана лlндъстри,
LIAO Евраз,ЩМЗ

Jl rrроl|lлл Nl16 кг 900 П проt]lил Nл16, ГОСТ I(г 900

Стомана ин2lъс,грIr.

ЧАО ЕвразЩМЗ
CтtlrlaIra
t} LI..,Icl)oJIlIil
IiillIcc I,1}cIIil

IioIlcl I],l',IiцII0lIII2l -
iil) ьг.l1l гореlцо
Ita..I It\-I}a II1l

CToMarra въглеродна
качествеIlа
конструкционна
крьгла горещо
валцуDана

J Iлыr rtl о20 кг l00 Плътно О2O,Ст45 кг ]00 CTolraHa лrrrлъстI)Ir,I Iаsсеlik
П.пътrlо о28 кг з70 Плътно O28,Cт45 кг з70 CToMaIta индъстри,Flаsсеlilr

-]
__1

5

Il_trътItо о40 кг 200 Плътно о4O,Ст45 KI, 200 CToMarta индъстри.Наsсеlili
II.;lьгrlо о45 кг 250 Плътtlо о45,Ст45 I(г 250 CToMatTa иЕдъстри,Наsсеlik
]I.1lъ,l,rrо о50 I(г з70 Плътно о5O.Ст45 кг з70 CTomratla индъстl)и,Наsссl il(

_?(ric,rlcJl(Iiar.' BceKIt y.tacTttиlt тРябва да попълцrr ТаблIrцата съгJtасно Технltчёската спецlIq)iJкаttIlл tla Ilроцелура,Iа! кат0
отляво са поll,ьJttIеЕп даннllте за ]]зделIцтаJ зададени от Възложlrтеля, а отдясlrо трябва да опIlше своето предJIо)I(еlIие.
l]li_цIollIIl слIlо проIIзl]одIпел Il страна Еа произход на резервната част

l Iре,ц,тагаlIи,t,е от нас изделия ще бъдат IIови lr пеупо,гребяванIl, без явни иллI сI(l)ити дефеI0!I.
It])оIIз гIltIащlI от дизайна, материалите и,-ILI изработката им.

ll c,lle ll
- I{rl t u,tectltBtt llt cl 11осочеl!1l в Технчческапlа спецuфшсаtlttst l!a поръчliаtllсt са oPLla пlltlровъчl!ll, litпll()
Jh,:з.u1.1tclttlte,tяttt не е dлl,эrc,еlt da заявtt l|япоtllо liолllчесlltво llo преd,llеllltl I!tl l1ор1,|п;ап,lа ll не ltocll

( l 1 ] I? a|(j ()] nl ocl1l з (l пl ова,

- l [7лt ttзlll,.lltelttte tto dozclBopa ВъзлоэtсtпlлеллL cll за1l{tзв0 провопlО do rtсr.vа.цявu Ltл1l У(]еJ1llЧ.lВа
l;( ).N l l1 l с с t ]1(l() п 1о tlo оплDе_пнtt B1l0oBe чзdелuя.
, [Je tlбMldttl,tlпlte вuёове u колuчеспlва uзаеjlllя ule се посочвс|п1 във BCrlKa конlq)апнт зоявllа lltt
lJ l, з.,t о э t с: t t п l e lt st.

2. CpoIt, IIilrIIIIl II пrясто IIа tlзпълIlеIlIIе на поръtlкilта.
СJllслс rlа llзtlълltение - 6 /шест,/ пrесецtt от датата на подписвалIе IIа договора.
Ilа'пrlt ITa IlзIIълненис - доставките на пзделлIята ще се извърIпват по заявка lla Въ:]ло;lслIтеля.
Cpott зir Iiзп,ьJIнение на коIIкретната заявка на Възлоrкителя - 10 /дссет/ дIIlI оl,датаl,а lla заrIRкаi,а Ila

Възцоlttптеля. Заявките на Възлоlкителя ще се отправят в пlIcMeH вид илrI чрез елеI(троIIIIо
qьOбшlllтелtlо средство, позволяващо многократно възItроизвеждапе lIa заявката.

Пор,ьчката ще се изпълнява чроз периодични доставки в коJIичества, определсни по предварIiтелIlrI
заявttLI съобразно нуждите Ira ,,Брикел" ЕАД.
NIпсго ll:r ttlпълtlеtltrс: DDP база на Възлqл(ителя
lIlвыl грала. обл. CIapx Загора. \ t'

\ v/,]--
\rl v

с 20ir'7l в ,,Бриltел" EAfl, гр.Гълъбово -



З. NIлрlt,,1rовк".
Маркпlrовката вкJIочва:

' - tc';lciiпro tta ОТК на заво_]а проIiзво.]IIте]I
- l,iN,lc]'o ИJl]I ЗНаКа На ПРОIIЗВО.]IiТе-ТЯ

- lI0Ntel]a }{а съответнIIя стандарт за доставения \1aTeplla]I

- IlirlcTO Ilа cTo\IaHaTa

- II() Icl)[ llil II.1авката
- llo]\tcpa на партrlдата
- cel]TInDtIKaT за Iiзпитание в съответствие със стандар,га за матерrlала
- l.t,цснтr,IфlтItационен номер, който позволява свързването на продукта ил!I доставката със съответнllЯ

llOKyj\,IeHT от контрол /Z/
5. !,оrtупIентIr, I(oIlTo ще прсдставяме IIа ВъзложIIтсля прлI достаt}ка lIa peзcpIrIllITe tIncl,rl.

прlt всяIса доставка на изделията се задължаваме да представим на Възло;rсителя следните

,loKyi!,1cIlT!t:

- L)rIаrt<ов,ьчеп лист,
- K;telYtп,to на оТК IIа завода производител;
- I,Iпtе,го tIли знака на завода производител;
- I lопrеllа lla cLoTBeTHaTa нормала (стандарт) за съответrrата тръбаl

i\ 1арката IIа стоманата! Сертификат за качсство
-Фак I t,pa - орtrгl,tна-п;

- ПрlIе;rtо пре,цавагелен протокол.

I-аllаlггrlраьtе, че cNle в състоян}tе да изпълним KarIecTBeнo поl]ъчката в пълнО СъответСТВИе С

I (,l)coпllcal]al,a оферта и специфшtацлlя на възло)I(Ilтеля,

/{тга: 31.I0,2017г

Подпис:

llпlrаlltсо Костадltlrов
l ч lta it rflct-lttt-,tttя)



ПУ.пrо+lurul lV--

5. ()Iil,,,\зЕ[[ I{..\ t(EHoBo прЕдложЕниЕ
,!1t уiI,lc,I,Ilc в процед},l)а за възлагане lla обпIествеlIа поръчI(л с предмст:

,,/{ос.глвl,-:t lI1l ..IIIcTOBa cToirraHa, cToNIaHeHIt профплIr II друr,lI NIеталIIII II']llc"цlrrt от IlСJIIlГIIРа IIir,

liolIc,I,pyIttцIIoIIIIit стопtлIIа.", реф. ЛЪ КС-03-20|7 -02

l[O:
"I;I,LII(EJI" Елд _ гр. гълъБово

()'I':
,l,рIл,гон оод _ гр.сливЕ,н

}/ltл)ltлIlп{и длми и господА,

IIзlrl,:пtснllсто IIа предмета на процедурата ще извършипI при сJIедните цени:

ЕллrIrIIчttа

Лrlс,говп стопrана / ламарlлна/

l Лалrарина БЗ з000
1.28 з 840,00

JIarlapttlta 64 15600
1.28 ]9968.00

Jlапtа 1lина Бб 2400
з 072.00

4 JlaMapиlla Б8 6000
76 8 0.00

jIarrapIltta Б l0 5000
1,з 1 6550,00

6 -]lаlrариttа Б ] 6
,6000

l,з l 7860.00

Лапlариr ta ý40 8000
I .31 I 0480 00

Cтoпrlrra профrrлна ъглова
|)ilBtIocTDaIIHa

1 В rlrrric,rt 40х40х4 500
1,28 б40.00

l,]lrrrKe.rl 45х45х5 |241
1.28 ] 596. 16

l] иrtltел 50х5Oх5 ]]00
],28 ]408.00

4 ВlIгrкел 63хбЗх5 250
l.з0 з 2 5.00

I]trtlttел 75х75х5 250
],з0 з 2 5.00

Столlаrrа профrrлна
П-lrJrофпл

l П проtllил Ns8 2400
],l8 28з2,00

2 П I lроdlил Nчl0 2100
1.18 2478,00

П l lро(lrrл Л! 16 900
].l8 1062.00

Стопtаlrа въглеродна

I I:rlllrcltoBaпlrc IIзде.цIlята,

c],I.IIilcIIo технlIчесItото IlII

I l |)cjl.пo?IicIIIIe

обrца cTtliiHocT в лева
бсз.IЩС 

,



/,

Ё

l lрсдлаганата о.г Itac цена за изпълнение LIa поръчI(ата е в лева, без !.]]С, прлI усJIов}lе на достilR а

DbP база на ВъзлоlкитеЛя /ИнкотермС 2017l в,,Бриrtел" ЕД!, гр.Гълъбово - Изв,ьн града, обл, С,га а

Загора,

IЗ слl,чаr-r. че бъле oTKplrTo несъотвстствие I\,1еЖДУ ПР'еДЛОп(ените ели}IичнI,I цени и общаr,а с,гойllос t,

пордлп допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоrrtl,tтеляr, да класира наIлата

ot|lepTa на база предложенлIте по-I{иски цени.

Преллотtените цени са определеЕи при пълно съответствие с условията за образуване FIh

Ill)едJIаганата цена от документацията по процедурата.

l]сItlr.ге са твърди Il не са обвързани с какв}по и да е други условия, кредlIтн}I fi платежни сI)елс,Iва,

(lopпrlt tta ltлацаIIе и гараЕцlIиl освен изрично упоменатите в fiоtсументацията за ytlacTlle.

!ага: З1

ГIодппс:

Зltlrltвltо Itосталtltlо
(t t.l t с t t r| tt -l t t t.,п tя)

Iiltll сс I L}cII1l IioHcTl)\ кцlIОIIIrlr -

П:Iътrtо о]8

ГIлъrно о45
525.40

Обща cToiiHocT в лева бсз ДДС:

З 1 .10.2017г

Плътно о20 rbo
1.54 l )4.t}U

370
1 .4Z ) l ).4U

Ппl,тrзо о40 200
1.1l2 284-00

4 250
.42 з 5 5.00

I ]пr_,тlrо о5о 370
| .42

71959.96



Бр14кЕfl lV: ц

li,." ll1,ICIl ;Itllсбlrii за оlIрсдсляIJе IIоре]tllос,г,],а Ila п]]Ol]cn{/lalIc IIа IIl)cI,()J]()|)lIlc II() llc.lt;| ,| |l,,
li i <ll iiIIJ(lIt lt T,V. tl'г Уl<а,заtttlята ]а п(l,]lI1IIопка IIа I] b]ll]11IJaI IaJIl la tltIlc;lta ]il I]lr] IalaJlc ]|il
1il)]llccll]cliil lI(]l)bI]](irc IIсп]]II]Iо)(II\Iо. IIOl]aJlIl lIit,пIIчIIс,Iо lIa слIIlI YlIaclIIIIIi

i3 ;lg 11 r;lд1 IIit ]I]]()]]e,r(eIIIITc I]l)еговоl]lI cTl]aI]1ITc се сIlо]]а]_\,i\Iяха c,rIc,IttJ()J():

" IIctTatil за ../[ос-r-авltа Ila JIlIc,lOBil cl()trI:lIIil. cг()NlaIIeIllI tt1lo(lll,rtll l] .ц]1.'I,II \Icla JlIII II,].LcrIlLl()l Ilcll]l]I]Ill]Ilil. l(()IIc1])_\,I(tlIIoIlIIa c,[tl Ialla''. ;lе(l. Nl Ii(,().-]-2()]7-()2_ l11lc,,U\lcl IIа lIllCl(1,1lIIil]i]
llll()Itl-',I\illl..'la бl,.'lс IIllп'2lПcI]il от'71 959.9(l -цR (ce,|lc\LIlcccl ll C.ltIIa \I],пr{_lt]I .,IcI]clc]()IllII IIс Icc(,]
i: I(,rrci .lc]]'l. ().()(l). бСз /[fl(i lra 664()З.99 ltв, (ltlgg1.,'1gц., lI IJJccI \lJJIяr,Ill IIcllI])I]cl()lI]JI ]I Il]lI
Il'jr]l. ().1)()). бС'l /ll(C' tI]lСЗ Pe]l\lIuIpaIIe IIil Iibl)l]()IIa!Ial.]lI() ]lllc,|lJI()7I(c||IIIc c_llIIIIIII]|ll] Ilc||]] l]l, ,1,1!, ill|]ill (r l ()]IIlcaIIII tl laбlttttlaL.a,

al

протоIi().]I
о,г III)овслеIIII Ill)cI.oB0|)It с .. I'l)rl l ()rI'' ()()i l

.llllcc. l5 ll ]t)l7l.. ll l0,()() Ilaca. ita ()cII()]]allIIc ,t_rl (l7. ltll_] tlr ]]lI]()lI. сс ]]|l()I]c I(l\,
i]ilL'] 1lll()|]]i II(l ]I()Ill]IIlia с Ilpc.i1l\,te']': ../{tlclirBIta IIil JII1cl()пa cI()\laIlil. c,l()\IalIclI]I ll|ltrt]ltr.ttt ]I .Ilr\ J]J
'\l1_'lil l]]]I II],lc,IIllrI (I] I]еJIl1гl,]I]аIIа. KoIic] l)vl([l]I0III Iit c'I()NI|lII:l . I)crJl, -Nl Ii(,-()] ]() I7 ()l. rltlillrtt.t
'l|)('i ];l]l] ttll]llll<atlllcllIttit cIlc']'eNfa с п]]сдj\{е'г: ,.flос,гавltа I]tl \Iс]а,цIIlI I1,t.,Ic.]lllJI /г|]ьбl1_ llJL|(llr,1
I,|{l\|illlil. (, I(]i\IaIIcIIII ttlltl(llt,rlIt II jl]],/,]a lIY)I(rlI]le lla,.Бlltltic_iI" I:,l\/("c 1lcl]r, N! I\(' ()l,]]() J 7t , rlc;t;.,tr

I. Jrl,.tltcttll ,]il. Ilа,.]llаrIсIIilсLсl3аrtсlllсдNлI()64/()З,I1.2()l7г tla IJt,l.iIrlittlllc.llя. llcl)cIlll]:

i { l'l,]l.('I:/l,'\'I'I|JI:
] Illiltt ('Ilьlсоtttltз I\,Ioltctз I)r.ltоволttтсл tll]lcll ..'I'bllt rlttctttt"lliJl JJ( )l]l
I Ii1lllctltall l\L,atIacotз БалiIсаl<ов I()1ltIcl<clllcr',rtI
i lltt-rlt I(1lactlltttlla I.Illаtltlпа,I{llпrtl гllоtза ('rlc.ltlla,rlttc t ( )l I

il

' iir'rjl IlС_ЦСПа I];,.lt'tcl}ll -- пbilII0]\I()IIlIIIlк lIa )/ll1latttllc,rlя lta .. I1llll()IJ" ( )()./i. ]l0,I()l]lIllIll, ]tIl)\l()]llCllil с I] ьлI I о l\IOUlIIo Nc З2j4t2()l] l,

Nir

[_l :t l lл I crl rr в ir It1,1c

II:]l{c.llIIrI,I,1l,

сьг.лilсII0
cIIIII tlесIiо,г0 IlII
Il l) c]1.1I0rltcIIlIc

Ko:Itl-
lIсс,гво в

Kl,.

f[ol olro р сllл
L)lI IlI IIIl I Iit

IlcIla l] .iIcI}tt

бсз iU[C]

f{lrl,tllttl
oбlll

c1,0iiIl0
.le B:l i

..ц/t(

] .s.

П+r
]г
7 (]i

йj:

llc l rllrlt cl,(lirI:tlla /

ili\I1ll)IIIIa/

tr la 1lli tla бЗ 3 00() j tl4().00 1.Ill
ltltallttrta r\4 l5600 l.]8 19 9(l8.00 1.1ll
lllrll1llltta ý(l 2,1(l0 1.28 ] 072.00 ].1,ч

600 0 1.28 7 (l80.()() l.]3
llrlitlltl tla Бl() 5000 l.]] 6 5_5().t)0i,r
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Гlрсговори,гс прLIклIоtIиха в 10,50 часа-

l(\,}.t lIl: lln ril ]

_,_ il}tttIt c-r +S+3ЦS___,

б00 0


