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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1.1. Предд.лет на настоящата процед}ра е доставка на безшевни тръби от стомана марка
Ст20 по изискваЕията на ТУ 14- 3_460_2009, ту 14_зр55_2001, по видове и количества

подробно описаIlи в Техническата спецификация на поръчката.
количествата посочени в техническата спецификация са ориентировъчни, като

възложителят не е длъжен да змви и получи цялото количество, по предмета на поръчката,

и Ее носи отговорност за това.
При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намаJIява или

увеличава количествотО IIо отделните видове изделия, в зависимост от нуждите си, в рамките
на общата стойност на договора.

необходимите видове и количества изделия ще се посочват във всяка конкретна

зfuIвка на Възложителя. Изисквдrията на Възложителя към премета на процедурата са

подробно описани в'Техническата спецификация на процедурата.

1.2. Срок, начип и п,lясто на изпълнение:
срок на действие на договора- 18 /осемнадесет/ месеца от датата на подписваЕе на

договора.
начин на изпълнение - достtшките на издеJIията ще се извършват по змвка на Възложителя.

Змвките на Възложителя ще се отпрtIвят в писмен вид или чрез електронно съобщително

средство, позвоJUIващо мЕогократно възпроизвеждане на зzlявката.

поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на количества, оIIределени по

предварителни змвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАЩ.

Място па изпълнение: DDP база на Възложителя /Инкотермс 201'7l в ,,Брикел" EAfl,
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

1.З. Вариантност на техническата и ценова оферта
Не се допуска да се представят рд}лични варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и члl49 от ЗОП да се счита добавено ,,или
еквивалентно/и" навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт,

спецификация, техЕическа оценка, техническо одобрение или техничеоки еталон по чл.48,

ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка,

патент, тип, конкретен произход или производство.
При доставка на еквиваJIент да се посочи еквивалента, В случай, че се предлага

еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез

доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения отговарят по идентичен или
еквивa}леЕтен начин на параr4етрите и изисквaшията, определени от техническата
спецификация.

1.4. Условия за формиране Еа цените:
- валутд - валутата да бъде в български лева .

- други условия за формиране на цецата;
IJените в офертата на участника да са без Л"ЦС и да вкJIючваI всички р.входи на

Изпълните,пя по изпълнението на поръчката, вкJIючително доставката до мястото на

изпълнение, посочено по - горе. Претенции за допълнителни разходи на Изпълнителя няма

да бъдат удовлетворявани.
I_{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и

платежни средства, форми на плащаше и гаранции, освен изрично упоменатите в

док)меЕтацията за участие.



Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и летl дни от датата на извършване на
доставка, подписвaше на приемо - предавателеЕ IIротокол, без възражения, и представяне на
данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.

1.5. Критерий за оценка на офертите: икоЕомически най-изгодна оферта, изразена чрез
най-ниска цена.

За нуждите на оценката на подадените оферти, )ft{астниците трябва да посочат:

единична цена на килограI\4 и обща стойност.
Формиране на цената, която ще r{аства при оц9няването предложената единична

цеЕа се }множава по прогнозните количества.
Калкулираната обща цена е caldo за целите ца оценяването на офертите и класиране в

обществената поръчка, като конкретните доставки ще се заплащат по постигнатата при
преговорите единична цена, умножена по съответното реално доставено количество.

Прогнозната стойност на поръчката е 43 000.00 / четиридесет и три хиляди/ лева без
ддс.

Воденето Еа преговорите се извършва IIо параметрите посочени в документацията за
участие, с цел договаряне на най - благоприятни условия за възложителя.

На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (едини.тна и обща), по -
високи от първонача!тно предложените в офертата. Възложителят има право да отстрани

участник, който е предложил цени (единична или обща), по - високи от първоначално
предложените в пJIика с цеЕово предложение.



2. тЕхниIIЕскАспЕциФикАция.

Безшевни тръби от стомдна марка Ст20

Ns наименование Ед.м. количество

1 Тръба О60хб кг l8000

Тръбите трябва да са горещо ваJ,Iцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст20 по
отраслова ЕормаТУ 14-З-460-2009 или ТУ 14-3Р55-2001 за тръби използвани в парни котли и
тръбопроводи:
- Химичен състав 20 ТУ 14-З-460-2009 или ТУ 14-3Р55-2001

-механични свойства

марка оВ [N/mm2] os ГN/mm2] Б5 [%] Yв [%] KcU
[Jism2l

Ст20 412-549 216 45 49
-стоките се доставят със Сертификат оригинал за плавката на стоманата

- .Щължина на тръбите - б метра

изисквания за документи, сертификати, маркиране, опаковане и доставка Ila стоките:
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставеЕиJI материа!,I
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стаIlдарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния документ от контрол /Z/
маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки пролук.t, или
на лицевата повърхЕост на отрязания край. Тя се Еанася чрез ръчно или машинно
клеймоване, електрографически, с боя или по друr. llодходящ начин по преценка на
производитеJIя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване 

" 
пЪrrроппurч

маркировка. Щопуска се доставка на прод}тти в надеждно зzвързани пачки. В този слуrай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метални табелки
прикрепени към пачката или върху най - горния прод)тт в пачката, съдържащи надписи с
Еаименование на материала, геометричните размери, марка стомана, стаЕдарт и тегло за
всяка партида.

При доставка стоката се придружава от документи за качество (сертификати), от
завода производител и съответните технически параметри.
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;



- Номера на съответЕата нормirла (станларт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

Срок на действие на договора - 18 /осемяадесет/ месеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение _ достzвките на изделията ще се извършват по змвка на Възложителя.
Поръчката ще се изпъл}Iява чрез периодични доставки в количества, определени по

предварителни заявки съобразно н)rкдите на ,,Брикел" ЕА,,Щ.

Място на изпълнение: DDP база на Възложителя Мнкотермс 20\'7l в ,,Брикел" EAfl,
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

Изготвил:

ръковоdumел оmOел



3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧЛСТИЕ

.ЩО: "БРИКЕЛ"EAfl
ГРАДГЪЛЪБОВО

Алрес за кореслонденция:

Банка:

*Коzаmо учаспнuкъm е чуасdесmранно юрuduческо лuце, вurymаmа на банковаmа смепка
слеdва dа бъdе в бълzарскu лева

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за rIастие в обявената от Вас обществена
поръчка с предмет: '!оставка на безшевни тръби от стомаца марка Ст20 по
изискваIIията на ТУ 14- З-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 '', реф..}lЪ КС-03-2017-03
обявена чрез кваrrификациоЕна система, като подаваме оферта при условията, обявени в

документацията за участие и поканата и приети от нас.

1. ,Щекларира"п,rе, че сме запознати с докр{ентация за r{астие, проекта на договор и условията
на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в документацията, проекта на лtrloвор,
поканата и техЕическата спецификация и ги приемtме без възражения.
3. .щекларираме, че приемаме условията за изпълцение на обцествената поръчка, заложеЕи в
приложения към докр{ентацията за )ластие, проект на договор.
4. !екларираме, че към датата на подаване на настоящата оферта, няма прOмяна в
обстоятелствата декJIарираЕи от нас в заlIвлението за у{астие в квалификационната gистема,
чрез която е обявена настоящата поръчка.
5. ,щекларираме, че срокът на ваIлидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е
посочена за дата на пол)^IаваЕе на офертата.
6. ,Щекларира,rе, че посоченият/те от нас подизпълнител/и, в заявлението за включване в
квалификационната система, ще изпълняват (опuсва се dела в')% u dейносmumе,
коumо lце uзпълнява,/m поduзпълнumеля/umе) - почкаmа се попълва, ако е прuлоэrсuмо.



1.пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и
цялата свързана с него док},I4ентация, в слуrай, че не е законен представител.
забелеэюка: предстzвя се calмo ако това лице Ее е законен представител
2..Щекларация по чл.6, a_T1.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
3.Предложение за изпълнение на поръчката
4.I{eHoBo предложение (плик с надпис ,,Предлагани ценови пара.метри'')
5.,Щруги док}менти и докiвателства по прецеЕка на участЕика
6.Опис на докlментите, съдържащи се в опаковката.

.Щата:

Подпис:

(сме u фамtLпuя)



4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕЛЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за у{астие в процедура за възлzгzlIlе Еа обществена поръчка с предмет:

,r!оставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията на ТУ 14-
3-460_2009, ТУ 14-3Р55-2001 '', реф. }lЪ КС-OЗ-2017-0З

До:
"БрикЕ,л, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:
.... - гр. ................. ...,...

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

с настоящото Ви продсiавяме нашето техническо предложение за изпълнение Еа
обществената поръчка с предмет:

,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията ]па ТУ 14-
З-460-2009. ТУ 14_ЗР55-200l ", реф. N9 КС-03-2017-0З

Предлагаме дд изпълним пълЕият предмет на поръчката, изискван от
възложителя.

предложението за изпълнение Еа поръчката сълържа един вариант за изпълнение,
съгласно изискванията на !окументацията за участие.

Предложените от нас условия са както следва:
1. Описание на предлагани,t.е от нас изделия:

3обеrcJкка: Всеки 1частник цtябва да попълни таблицата съгласцо Техническата спецификация на
IIроцедурата, като отляво са поIТьлнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно Iрябва да
опице своето предложение, вкJIючително IIроизводител и сlрана на IIроизход на резервната част,

- !ължина на тръбите - .......метра

предтаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити
дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им,

, Колuчесmваmа посоченu в Технчческаmа спецuфuкацttя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,
каmо Възлоэtсuпеляm не е ёлъасен da заявu цмоmо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаmа u
не Hocu оп2оворносm за пова,
- Прu uзпълненuе на dоzовора Въlлоэrсumеля cu запазва правоmо dа наlуlалява шlu увелччава
колuчеспвоmо по опdелнu BudoBe uзdелuя.



- Необхоdtu"шmе вudове u колuчеспва uзdелuя ule се посочваm във всяка конкрепна заявка на
възлоэlсumеля,

2. Срок, начиЕ и място на изпълнение на поръчката,
срок на действие Еа договора-18/осемнадесет/ месеца от датата на подписване на договора,
начин на изпълнеЕие - доставките на изделията ще се извършват по з€цвка на Възложителя,
заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително
средство, позвоJUIващо мЕогократно възпроизвеждzlне на зrUIвката.
Поръчката ще се изпълнява IФез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА,.Щ.
Място на изпълнепие: DDP база на Възложителя Днкотермс 201'7l в ,,Брикел'' ЕА,Щ,
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

3. Маркировка.
Маркировката включва:,
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения матери€}л
- името на стомаЕата
- номера на плzвката
- номера на партидата
- сертификат за изпитiшие в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързваIIето на продукта или доставката със
съответния докlмент от контрол /Z/

4. .щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка па резервните
части.
при всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните
докумеЕти:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода произво,щIтел;
- Името или знака на зiвода производител;
- Номера на съответЕата нормала (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество
-Фактура - оригинал;
- Приемо предавателен протокол.
Гарантираме, че сме в състояние да изпъJIним качествено поръчката в пълно съответствие с
гореописаната оферта и техническата спецификация Еа възложитеJuI.

Щата:

Подпис:

(tъuе u фамuлuя)



5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за у{астие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,r.Щоставка па безшевни тръби от стомана марка СТ20 по изискванията
3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 ", реф.N КС-03-2017-03

До:
.БрикЕл, ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

на ТУ 14-

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпъ.lпlението на предЙета на процедурата ще извършим при следните цени:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,ЩflС, при условие на

доставка DDP база на Възложителя /Инкотермс 2017l в ,,Брикел" ЕАЩ, гр.Гълъбово - Извън
града, обл. Стара Загора.

В случай, че бъде открито неgъответствие между предложените единични цени и общата

стойност, поради допусната т9хническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят

да класира нашата оферта на б€ва предложените по-ниски цени.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на

предлаганата цена от локументацията по процедурчaч. Същите включват всички наши

равходи по изпълнението на IIоръчката, вкJIючително тези за доставката до мястото на

изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството, че Възложителят няма да
заплаща каквито и да било допълнителни разходи.

Щените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично }поменатите в

,Щокументацията за участие.

,Щата:

Подпис:

(шuе u фамuлuя)

1 Тпъба о60хб
Обща стойност в лева без ![С:



..............,............г.

гр ...... ..,.......,.....
.Щекларатор :

/,,..,..,,,,..,,...,,,.,....,..........,.......,.,......,./

извrrечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари
Чл, 6, (2) Лицага по чл, 3, ал. 2 и З (заб.ред. - включително ЧСИ Karo лице по чл. 3, м,2, тЗ2 от ЗМИП) идентифицират
физическите лицц които са действителни собственици Еа Kn""o - aрп1пr"""*о пице, кzцто и предприемm действия запроверка на тяхнmа идентификация .,. При липса на друга възможносг идентифиц"р**"о 

"о*Ъ 
ou Ъ" 

"a*рru" "р".,декларациlI, подписана от законния лредставител или пълномощника яа юрилическото лице,..,
Извлечение от Правилника за прилагане на ЗМИП

Чл, 11.(l)Декларациятапочл.6,м.23МИПсеподавапредлицетопочл.3,м.2и3ЗМИПилипредопределенотЕего
служител преди извърцваItето на операцията или сделката,

1.



б. Проект на доfовор.

.Щнес ............. ....2017 г., в гр. Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със седаJIище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, Извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ВИК: 12З526494,
Влектронна поща: market@brikel-bд.com Интернет адрес: http://www.brikel-bg.com,
регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвiшията; с ЕИК 12З526494;
Разплащателна сметка: IBAN: ..........., BIC: .......,...........,
представJuIвано от Янилин Павлов Павлов - Изпълпителен
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.., със содаJIище и адрес на )iправление: . ,гр. ул.............
Nэ......, вх. ......, еТ.........., тел. .............; факс ...........; Регистрирано в търговския
регистърприАгенциятаповписваниясЕИК:.............,Електроннапоща: ...........,...,
Интернет адрес: ................ Разплащателна сметка: IBAN: . . . . . . . . . . . . , . , . ; BIC: . . . . . . . . . . . . . .. . . . , в
банка ,,...... ,.. , . . ...." АД гр. представлявано от......................., наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение Ns. . . ... . . ... на Изпълнителния директор на ,,Брикел'' ЕА! и Протокол
Ns...

се сключи настоящият ,Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
1. Предметът на настоящия договор е доставка на безшевни тръби от стомана марка Ст20
по изискванията на ту 14- 3-4б0-2009, ту 14_3р55-2001, възложена в резултат на
проведена процед}ра на договаряЕе с предварителна покана за )дастие, за възлагане на оп с
предмет: ,r.щоставка на безшевпи тръби от стомаЕа марка Ст20 по изискванията на Ту
14- 3-460-2009, ту 14-зр55-2001 ", реф. JФ кс_03-2017-03 чрез ква,,rификационна система за
,,.Щоставка на МетаJIни изделия /тръби, листова стомана, стомilнени профили и др./ за нуждите
на,,Брикел" ЕАД", реф. Jф КС 0З12017г.
2. Изделията, предмет на доставка са описани по наименование, модел в техническата
спецификация в документацията по процедурата (Приложение J'Ф 1 към договора) и в
техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (приложение J\ъ2 към
договора), които следва да се считат за приложение и неразделна част от договора.
З. .Щоставката се извършва след змвка за готовност от cTpa]la на Възложителя, която може
да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез електронно съобщително средство.
4. Условията за доставка са описани в док}ментацията за Обществената поръчка - Общо
описание и условIхI за изпълнение на поръчката.
5. ,щоговорът се сключва в резултат на проведена процедура по договаряне с предваритолна
покаЕа за )ластие, за възлагане на обществена поръчка, реф. No КС-03-2017-03, чрез
квалификационна система за ,,.щоставка на метални изделия /тръби, листова стомана,
стомzlнени профили и др./ за нуждите на,,Брикел" ЕА!'', реф. }ф КС 0З12017г.

1. Общата стойност на договора е .............. лв. /. . . . . . . . . . . . . . . .......l,без ДДС, DDP площадка



,,Брикел" ЕА'Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017.
2. Единичните цени на изделията са съгласЕо Щеновото предложение (Приложение Ns3 към
логовора) и Протокол за проведени преговори в процед}ра по договаряне с предварителна
покана за участие (приложение Jф4 към договора), които следва да се считат За неразделна
част от договора.
з. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 дни след осъществяване на
доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и фактура-
оригина!Т издадеЕа съгласно чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от лаIата на
последното събитие или Еа последно представения док}мент.

1.Cpoкътнадеo"'"'""uoo.ouffiдaTaтaнaпoДпиcвавеToмy.
2. Срокът за фактическото изпълнение на доставката след змвка е ... . . ... , ... дни.3, Срокът на дейстьие Еа договора се удължава и горните срокове спират да текат при
настъпването на непреодолима сила - Еепредвидено или непредотвратимо събитие Ът
извънреден характер ,(например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове,
обществени вълнеiия), възникнало след сключ ане на логовора и засягащо изпълнението на
същия. В случай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя е
длъжна в двудневен срок от възникване на събитието писмено да уведоми Другата отраЕа за
това.
4. Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

1, Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност заекспедиция на изделията, миним}м 1 (един) календарен ден преди доставката им.
възложителят организира извършването на входящ конlрол на доставката.
2, При доставка Изпълнителят предстalвя на Възложителя всички документи, описани в
документацията по обществената поръчка. ,щоставка без изискуемите док}менти няма дабъде приемана от Възложите.гlя.
3, Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на -Възложителя вприсъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява
количеството, качеството на изделията (чрез визуален контрол) или инцидентно заI4ерванеЕа изделията, включителIIо дължината, нalличието и окомплектовката на експелиционни
док}менти, Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол,
удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в склада на Възложителя.
4, При констатиране на откJIонения в количествено отЕошение по време на визуаi-лния
входящ кон'рол Изпълнителят доставя липсващите изделия в срок до 5lпет) работни дни.в приемо-предавателния протокол се оlразяват доставените в склада на Възlrожителя
изделия, както и всички възражения на страIIите по повод доставката. Всички допълнителни
разноски на Изпълнителя по повод коригираЕе на количествата са за негова сметка,
.ЩоставенИ в повече от 5оZ oT aa"u"r,"r" пой""aauu тръби няма да бъдат заплащани отвъзложителя,
5,, При констатираЕи по време на визуалния входящ конц)ол несъответствия в кач9ството,възложителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-предавателния
протокол се описват оставащите в скJIада на Възложите;rя изделия, както и количеството насъщите и причините за връщане на ЕекачествеIIите изделия. Изпълнителят е длъж9н в срокдо 15 (петнадесет) дпи да достави на Възложителя изделия, заменящи върнатите му иотговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При nonyru"un" 

"uновите изделия отново се извършва входящ коЕтрол по реда, описаI] ..о-горе. Изделията сеприемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителЕи рaвноскина Изпълнителя по повод заI\4янаТа на некачествени изделия, включително транспортните
разходи са за негова сметка.



6. В процеса на въвеждане в експлоатация на доставените изделия, Възложителят извършва
текущ ковтрол за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се установят
IIесъответствия в качествено отношение с показателите от зzlводските докрrенти,
Възложителят }т}едомява Изпълнителя за коЕстатациите си и кани негов представител,
който трябва да се яви в срок 3 (три) ка.тендарци дни, за да бъде съставен двустранен
констативен протокол за откритите недостатъци по изделията. В протокола се отбелязват
евентуа.r,Iните възрiDкеЕия ца Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви представител на
Изпълнителя за констатирzЦ{е на недостатъците, ВъзложитеJIят саN{ съставя констативен
ПРОТОКОЛ, В КОЙТО Се ОПиСват откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение
от Изпълнителя. Ако явилият се предстilвител на Изпълните,:rя откаже да Itолпише
КОНСТаТИВНИЯ ПРОТОКОЛ, Възложителят отбе_тrязва това обстоятелство в присъствието на
двzrма свидетели, които могат да бъдат и от персонsrла му, след което протоколът е
задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок до 12lдванадесет/ календарни дни от
датата на коЕстативния протокол, Изпълнителят е длъжен да достави на Възлолtителя,
изделия, за]\4енящи некачествените и отговарящи в качествено отношеЕие ца изискванията
на Възложителя. При получаване на новите изделия се извършва входящ контрол,
Изделията се при€мат с подписването на приемO-rlредавателен протокол. Воички
допълнителнИ разноскИ на ИзпълнитеЛя по повоД замяIlата на некачествени изделия,
вкJIючително транспортните разходи са за негова сметка,
7. Във всички случаи на констатираЕо неточно изпълнение на задълженията по доl-овора в
количественО или качественО отношение, Изпълнителят Дължи неустойката по т. З от Раздел
IX на вастоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на достiвка се приема датата на ,'риемо-
предавателните протоколи по т.4, т.5 и т.6, подписан от двете страни без забележки, олед
доставка Еа материаJIи, отговарящи на изискванията на Възложителя в количествено и
качествено отношение.
9. В сроК до 5 дни, считанО от датата на приемо-преДавателния протокол по т. З и:lи ttри
констатирани Еедостатъци съответно - протокола по т. 8, от настоящия раздел на договора,
Изпълнителят предстiвя на Възложителя фактура - оригинал, съдържаIца описание Еа
доставените при конкретната заявка изделия, номер на договора, единични цени, количества
и обща стойност. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол,

Y. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1. опаковката е стандартна, подходяща да предпази излелията от повреди по tsреме на
транспорта, пренасянето, товаренето и ptBToBapBaHeTo. опаковката съответства на
изискваIIията за предпазване от влажност и корозия, атмосферни, физически и химически
въздействия.
2. Изпъlшителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на
неподходяща опzжовка или опаковаЕе с некачествени материarли. В случай на повреди по
време на транспорта, дължzпци се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е
длъжен да възстаЕови щетите за своя сметка.
3. След доставката, опаковката остава в собственост на Възложителя и същият не дължи
връщzlнето и на Изпълнителя.
4. Изделията се предilват с трайна фирмена маркировка или док}менти, от кои,tо да е
видно годината и месеца на производство.

1. rя за добро
........... лв.

на договора,
закръглена до лев,
2. Гаратrцията се връща на Изпълцителя не по - рано от 60 (шестдесет) дни след

Преди сключване на договора Изпълнителят представя гараЕция



изтичане срока на договора съгласно т.1. от раздел III на настоящия договор, при липса на
забележки от Възложителя и отправено писмено искaiне от страна на Изпiлнителя до
отговорника по договора.
3. Възложителят има право да усвои предос,гавената гаранция в слуrай, че
Изпълнителят не изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи установеIlите
срокове с повече от З (три) работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията си по
Раздел IV, т.l-т.6 или по Раздел VIII, т.2.3. -т.2.5.

ЧII. ГАРАНЦИИ ИРЕКЛАМАЦИИ
l. Изпълнителят гарантира, че доставеЕите от него материали са нови, неупотребявани,
отговарящи на изискванията на стандартите и Техническите условия, както и на
изискванията от документацията към обществената поръчка.
2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали са минаJIи всички етапи
на заводски контрол на качеството на техЕологичния цикъл на производството им.3. Качеството на доставените материали се удостоверява с изискуемите документи.

1. ВЪЗЛоЖИТВJUIТ:
l .l. има прzlво:
1.1.1. да окaвва текущ контрол лри изпълнение на договора. Указанията на Възложитьля в
изпълнение на това му IIравомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тези
укапания не изJIизат извън рамките на договора,
1.1.2. да не приеме изделията, в случай, че има забележки по за нетоIшо изпълнение в
количественно или качественЕо отЕошение.
|.2. е длъжен:
1.2.1. да заплати дължимите от него с}ми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от
настоящият договор;
1,2.2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделията
отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представени всички
придружителни документи.
2. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ:
2-1. се задължава да уведоми Възложителя 1 ден преди l.oToBHocT за достiвка.
2 2 се задължава да представи необходимите док),менти при доставка;2-з, се задължава да изпълни поръчката качествеЕо в съответствие с приложеIlото в
офертата му техническо предложение, неразделIrа част от договора;2.4. се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел III от договора.2.5- се задължава да подмени некачественото изделие с качествено np, д"ф"пr, llропуск
или откJIонение в качеството на изделието, констатирани при приемаЕето на изделията, при
въвеждането им в експлоатация или по време на гаранционния срок. В тези случаи той се
задължава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
2.6, се задължава при докр{ентираIIето nu aд"пп"a" /фактурирането/ да спазва
изискванията на чл.1 1 3 от ЗДДС и цr.4 от Закона за счеl.оводството.
2.7. се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до
територията на ,,Брикел" ЕА! и да изпълнява тези изисквания.
2,8. В еднодневен срок от подписваЕе на договора да 0съществи контакт с отговорника по
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложитеrrя от
отдели ,,Безопасност и здраве при работа" и,,Екология", както и РСПБЗН, необходимостга
от представяне на документи за допускаве до територията на дружеството. Компетентните
лица съгласуват подготвените от Изпълнителя док}менти.
2.9. Има право да получи дължимите с}ми за извършената доставка;

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ



1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху
неиздължената с}ма на ден при забава на плащания по договора, но ве повече от 5 0% от
стойността на забавената счма.
2. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на
изделията, както и при забава за изпълнение на задълженията за отстранявzlне на
коЕстатирани несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV от настоящия договор,
Изпълнителят дължи неустоЙка в размер на 1Yо на ден върху стоЙностга на забавеното
изпълнение, но не повече от 150lо от стоЙността на договора.

Ако забавата в изпълнение на посочените по горе задъпжения на изпълнителя
надхвърли 15 (петнадесет) калеЕдарЕи дЕи, се счита че е нfulице пълно неизпълнение по
договора.
3. При неточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дължи неустойка в

размер на ЗOlо_ от стоЙността на договора за всеки установен слl^rаЙ на неточно изпълнение.
4. При пълно Ееизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 30% от стойността на договора.
5. При пълно неизпъпнение или неточно изпълнение, Възложителят има rrраво да
изтегли гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Измененията на този логовор, вклюrIително тези на цени и количества се 

"з""рЙ"а,по изключецие, въз основа на взаимно писмено съгласие на страните, по реда и на
основанията, предвидени в чл. 1 16 на ЗОП.
2. Прекратяването на договора се извършва на основаЕия"rа и по правилата,
реглаI\4ентирани в ЗЗ! и ЗОП.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна, rrри спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнiL,Iи
(вкrпочително връщане на гаранцията за
отговорника на договора, указан по-долу.

при изпълнението на настоящият договор
изпълнение), Изпълнителят се обръща към

Отговорник по договор от страяа на ВъзложитеJul:

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

);,; ;",;;;;. ;;";;";;;

/ Име, фамилия, длъжност/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Ilянилин пАвлов/



7. УКАЗАНИJI ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВ_ОНАЧАЛНЛ ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

нА оБщЕств""о rо*J,iЙi,'6ui*вiй 1рвз кilллйоикАционнА систЕмА

I. Общи условия
1. Конкретните поръчки за строителство, до"'чl11-л'пи услуги, попадащи в обхвата на

квмификшIион"ч,ч "","*i, 
-"Ё 

"u,nu.u, 
чрез процедура на договаряне с предварителIrа

икацион
Еомер

Еомер Е

а rrо системата, се обособяват в отделна

ква,rификационната система, възпожителят с

oq,p,oi " 
лопу*ентацията за }п{астие, Поканата

идати,

формат;
- когато е изпратена чроз куриер, и е полу{ена обратна разписка, В този случай, разходите са

за
6. да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица,

ко стемата, в решеЕието'u u"nu,un" на коЕкретната поръчка или са

писка Еа коЕкретната поръчка, се публикуват:

менти;

- Покаяите до участниците;

, както и променената докумеЕтация;
сията;

- Както и всички други документи съгласно изискваIIията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възложителят може, по собствена иници

Възложителят не увеломява поканеЕите )п{астЕици за промяЕата,



Участницпте са длъя(ни да следят профила на куIryвача отпосно rrубликуване на
решения за промяпа в конкретцата поръчка.

9. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя рiвяснения по документацията за
участие в срок до 7lседемl календарни дни след публикуване на документацията в
профила на куrryвача. В посочения срок искането следва да е входирано при
възлоя(ителя. Възложителят е длъжеЕ да отговори в срок до З /три/ калеuдарнц дни след
постъпване на искането. В случй, че последнияТ деЕ от срока за публикуване е неработен,
разясIlението се публикува в първия работен ден. Разяснения по постъпили зilпитваЕия се
публикуват В профила на куп}.вача и не се изпращат на поканените уrастIrици.
Участниците са длъli(ни да следят профила на купувача относно публикуване на
разяспения към конкретцата поръчка.
искаrтетр за рЕч}яснение се изпраща на посочения в поканата адрес по факс, поща, куриер,
лично илц по e-mail. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подпиаано и
подпечатдIо от представJIяващия дружеството. Препоръчително е искаIlето за разяснеЕие да
бъде изпратено по начиIl, гарантирац навременцото му цолr{аване от възложитеJuI.
l0. В електронната преписка на [оръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени
разяснеIlия по условията на обществената поръчка.
11. Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.
12. В случай, че срокът за подаване на първоначални оферти е удължен, Възложиiе,пят
писменО уведомява покаЕените у{астнИци за крайния срок за подаване на оферти.
13. !о изтичане на срока за подаване на оферти всеки учас aник може да оттегли, rrромени
или допълни офертата си.
14. В слуrай, че срокът за подаване на първонача,тни оферти е удължен, всеки участник може
да оттегли офертата си и да я одаде отново в срока, определен от възложителя.

II. Подаване на оферти
1, Офертите се подават в управлението на дружеството, Област Стара Загора, общ. Гълъбово,
гр. Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на ,,Брикел'' ЕА.Щ, при
спaвване на пропускателния режим на възложителя.
2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се
приема и оферта в опаковка, н запечатана или с Еарушена цялост. Такава оферта се връща на
г{астника.
3. КогатО към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
опредепено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се вкJIючват в списък, който се
подIисва от представител на възложитеJIя и от присъстващиt е лица. Офертите на лицата от
списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са
включени в списъка. Получените оферти за участие се предават Еа председате:lя на
комисията за коетО се състtIвЯ протокол с даЕните. Протокол' т се подписва от предаващото
лице и от председатеJIя на KoMI сията
4. .Щокуплентите, свързани с участието в процед}рата (офертата), се представят от участника
или от упълномощен от него 

редставител - 
лично или чрез пощенскаJ или друга куриерска

услуга с препоръчаЕа пратка с обратна рaвписка, на адреса посочен от възложителя в
поканата.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разхсiдите
са за сметка Ila участника. Рискът от загубване на офертата или непоJIучавап" nu оф"рrurа u
указания срок и час е за сметк IIа участника.
ВъзложителяТ не се ангu'кира с кzжвото и да е съдействие за пристигането на офертата на
указапия адрес и час.
5. !окlментите се представят l запечатана непрозрачна опако вка, върху която се посочват:
- наименование на участника, вкJIючителво участниците в обединението когато е
приложимо;



- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование на поръчката, референтеIr номер, а когато е приложимо и обособените
позиции, за които се подават док}ментите.
б. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и участникът подава оферта за повече
от една позиция, се подава едЕа опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.
възложителят не изпсква докумеIlтите за отделЕпте обособени позпцпи да бъдат
отделно опаковапи.
7. Когато се представят мосц)и, които трябва да са опаковани отделно от док}ментите в
опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видЕо кой ги представя, наименование
и референтен номер на процед}рата, а когато е приложимо - и за коя обособена Ilозиция се
отнасят.
8. опаковките с мострите получават същиJI входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на доку!rента, издаден на приItосителя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".

III. Изискваншя към участниците при подготовка на първоначална оферта
1. Образците, приложени към документацията за )ластие, са задължителни. При подаване на
офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциалеЕ характер. и да
изисква от възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на
конфиденциа-llност по отношение на предложенията от офертите им, които IIоlцежат на
оценка.
2. Първонача,тната оферта се изготвя и подава на български език.
з. При изготвяне на офертата участникът трябва да се 

'.ридържа 
към условията, посочени в

документацията.
4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в
документацията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в
докуIr{еЕтацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички
случаи е риск за участника и Може да доведе до отстраIrяването му.
5. Всеки участник може да подаде само една оферта.
6. КоличествоТо, вида, качеството и фJнкциона.,rните характеристики на предложените
дейности (смр, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на
техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
7. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата
и/иrпа докlментацията за участие.
8. Участниците трябва да представяТ оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в
поканата изритшо е посочено, че Jластниците могат да подадат оферта за една, няколко или
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да вкJIючва пълния обем по
предложеЕите от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка
или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и r{астникът
представил такава оферта се отсц)аЕява,

IY. Изисквания към съдържанието нд докумептште в опаковкдта
1. Първоначшrната оферта вкrпочва:
1,1, loKpleHT - образец на първоIIачzшна оферта, който е задължителен и се представя в
офертата заедно с приложенията.
*когато участнпкът подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя
един документ (образец па първоначална оферта), в който изрично се посочва за кои
позиции се отнася офертата.
1.2. .Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането Еа пари.
1,З.,Щруги док}менти, описани в образеца "а пър"оначuлна оферта, , 

"ar"n"un, nuro
приложения от възложитеJuI към образеца.



та:
оръчката в съответствие с техническите
- по приложен образец

представител на участника - оригиЕ.л или завъ;;о; ffiЖНlТJ"фjiJЪffi;f,:Т#;ако това лице не е закоЕен представител)
1,4,3, Мостри, описш{ие и/иои снимки на стоките, които ще се доставят, когато това еизисквано от възложителя в поканата и док}ментацията,
1,4,4, Щруга информация и/или докlтлен.r, "a".n]*, от възложителя в док}мснтацията иописани като приложения в образеца на оферта.*когато процедурата е разделеца на обособени позиции, за всяка обособена lrозиция сеизготвя и представя отделно техническо предложеЕие, което се поставя в опаковката.

1.5. Запечатан непрозрачен плцк с надпис ,rПредлагапи цепови параметри'r:1,5-1 Пликът с Еадпис ,,Предлагани' u.nb"i 
-iu|ur"три" 

трябва да съдържа ценовопредложение, съдържащо предJIожението na y.u"aornu относно цената за придобиване, ипредложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.1,5,2, !рlта ипформация l,/иaи док}менrr, ;.;;;;;;, от възложителя в докрfентаци{та иописаЕи като приложения в образеца на цеIIово предложение.

I_{eHoBoTo предложение се постilвя в отделен за,печатан непрозрачен плик с Еадпис ,,Предлаганиценови параметри", който съдъря(а ценовото предложение по T,1.5Върху плика се посочва:
- наименование на учаспrика;
- наименование на поръ!Iката и обособецата позицията.*когато процед}рата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция сепредставя отделен плик ,,предлагани цеЕови параметри.., с посочване ца позицията закоято се отнасят, които се поставят в опаковката.

1.6.Опцс ца представеците документи.
описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, tsключителЕопредставените мостри, ако има такива.*когато поръчката е рiвделеЕа на обособени позиции, се представя едиЕ опис, в който сеописва док}ментите по всяка обособепа позиция.

всички документи, по тази точкаJ трябва да бъдат скрепени неподвижно ts отделнастандартна папка и подредени по реда, указан в настоящите указания.

за участие в поръчка, обявена чрез
комисия по реда на ъ,r.51 от ППЗОП.

като проверява за на'и!мето на отделен .*JJ;T ;Н:'Т"#Jй:":ffiхЁ:Н#lъiъ*параметри",
J.

;: жifiiffi,Ёff"еТствие с предварително

предложение) на участниците, за които . r;;#'fiТТ"" ol:";ъТ.'Тr;.яНffi;";:възложителя, включително
раздел lV от настоящите rп#i#"о"uвен 

док}мент изискван от възложителя по т.1.1-I.З,



5. Комисията не отваря пликът с предлаганите ценоtsи параr,{етри на участник, за който е
установено, че техническото пред,Iожение не отговаря на изискванията на възложителJI,
вкJIючителЕо не е представен документ изискван от възложителя по т.1.4, раздел IV от
настоящите изисквания.
при липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръчката
или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и уlастникът се
отстранява, Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклат}ра при нzrличие на
обща цена, не се счита за непълна оферта.

6. За участие в договарянето се канят calI\4o участници, чиито оферти отговарят на
изискванията Еа възложителя.
7. Комисията писмено уведомява допуснатите участници за датата, часа и мястото на
договарянето, не по-късно от 2 (два) работни дни преди датата преговорите.
8. Заседанието за определяЕе поредността на провеждalне на преговорите с доrrуснатите
}4{астницИ е публично и на него могат да присъстват представJUIващия/те уrастника или
негов уtIълномощен представител.
9. Комисията извършва жребий за определяне поредността на преговорите.
10. Правила за провеждане на жребий. Председателят на комисията предварителЕо подготвя
отделнИ непрозрачни, немаркирани със зяаци пликове, съответстващи на броя на
допуснатите оферти. Пред присъстващите Еа заседанието на комисията лица (в случай, че
има такива), председателят поставя във всеки плик по един билет с пореден номер, започващ
от 1 до броя на допуснатите оферти. Когато в определения от комисията дата и час на
провеждане на жребия, не се явят всички поканени участници, председателят на комисията
изготвя толкова билета с поредни номера, колкото са присъстваците.
Пликовете се запечатват от председателя и се постiвят в к},rия с отвор. Председателят на
комисията кани, по реда Еа входящите номера на първоначаlIните оферти, всеки от
присъстващите участIIици да избере по един плик от к},тията. След изтегляне на плика и
оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, уrастникът се вписва в сIrисък като
посочва номера на изтегления билет и се подцисва.
в зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се определя
по следниЯ начин - участниК с изтеглеН билет Nn1 е първияТ уlастник, с който ще бъде
проведено догОваряне. УчастНикът, изтеглиЛ билет с последния пореден номер, е последЕият
участник с който ще бъде проведено договаряне.
Когато за участие в договарянето е допуснат един участник, не се провежда жребий.
11. Участник, който не се яви на rryбличното заседание на комисията за оIrределяне
поредността на договаряпето се класира с първоначално предложената ценова оферта.
Това обстоятелство се описва в отделеЕ протокол на комисията.
12. Комисията провежда преговори с допуснатите )ластници на същия ден, в който се
провежда жребия.
13. Воденето на преговорите се извършва по параI4е,lрите посочени в док}меЕтацията за
rIастие, с цел договаряЕе на по-благоприJIтни за възложителJI условия.
на преговорите г{астниците нямат право да предлагат цени (обща и единични) по-високи от
първоначаJ,Iно предложените в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или
единични) по-високи от първоначално предложенитс в плика с предлагани1,9 ценови
параметри се отстранява от участие.
14. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се о.rрiвяват в
отделен протокол, който се подписва от чJIеновете на комисията и от участника.15, Когато договорено предложение, свързаЕо с цена или разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията
Еа останаjIите участници по същия показател за оцеЕка, комисията изисква подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се IIредставя в 5-дневен срок от
получаване на искането.



16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относнО обстоятелстваТа по чл.72, a,,r.2 от ЗоП, на които се позовава участникът. При
необходимост От )лIастника може да бъде изискана уточняваща информация. обосновката
може да не бъде приета и у{астникът да бъде о'fстранен само когато представените
докtвателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията може при
необходимост да иска рarзяснения за данни, заJIвени от уt{астниците, и/или да проверява
змвените данни, вклюtмтелно чрез изискване на информация от др)ти оргzrни и лица.
18. Комисията може да прилzга чл.104, ал.5 от ЗоП когато е необходимо.
19. Комисията изготвя докJIад за резултатите от работата си.
20. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за
определlIне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. Решението се изпраща на
участниците .и се публикува в профила Еа купувача, в елекц)онната преписка Еа
процедурата.
21. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни в седем дIIевен срок след
получаване на решението за опредеJuIне на изпълнител да представят на Възложителя
актуzrлизирано цеIIово предложение с посочени единични цени в рамките на договорената
цена (обща стойност на договора) за изпълнение предмета на поръчката. Участниците нямат
прilво в актуаJIизирzrното си ценово предложение да предлагат цени поJвиоокх от
първоЕач€}лно предJIожените единичпи цени. Изискването се прилага, когато се договаря oZ

(процент) отстъпка от предложената обща стойност за изпълнение на поръчката или се
договаря обща стойност за изпълнение на поръчката.
Актуализираното цеЕово предложение се представя на хартиен Еосител в отдел ,,Търговски'',
подписано и подIIечатано от )лIастника. Същото става нер€iзделна част от договора, който се
сключва с участника, определен за изпълнител.
Не се сключва договор с участIIик, който не представи мтуirлизирано ценово предложение.

VI. Сключване на договор
1. След влизането в сила на решението за избор на из,'ъJtнител сц)aiните )товарят датата и
начина на скJ]ючване на договора, съгласно чл.68 от ппзоп. ,Щоговорът за обществена
поръчка се сключва при условията на чJI.1 12 от ЗоП.
2. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлънието изискване за
създаване на юридическо лице, договорът се скJIючва след представяне на документите по
чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП,
4. .Щокументи при сключване на договора:
4. 1. !окументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗоП, издадени от компетентен орган,
за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54;
свидетелството за съдимост следва да е валидЕо към датата на сключване на договора,
всички останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на
подписване на договора. !окументите се представят в оригинал или нотариално заверени
копия.
4.2. ,ЩокументИ по чл.67, ал.6 от ЗоП за доказване съответствието с критериите за подбор на
възложителя, посочени в ква,rификационната систеМа. В случай, че Док}'IчfенТите са
представенИ или изисканИ от комисията IIа основание чл.67, ал.5 от ЗоП, не се представят
при скJIючване на договора.
4.з. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети
лица, док1т{ентите по т.4.1 и т.4.2, от Раздел VI, се представят и затях.
4.4. Гаранция обезпечаваща изпълнението на договора. Гараrтциите се предоставят ts една от
следните форми, по избор на участника:
- парична сума;
- баякова гаранция;



- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнитеJUI.
4.5. Когато гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична с}ма тя се внася в
касата на ВъзложитеJuI или по банкова сметка:
Банкова сметка в лева: IBAN: BG14L]NCR70001521179468, BIC Ко!: LINCRBGSF,
Уяикредит Булбанк А.Щ гр.Стара Загора
4.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна,
НеОтмеЕима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят зzUIви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Приложеният образец е препоръчителен.
4.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е скJIючена в полза на
възложителJI, като застрахователната с}ма по Еея е равна по размер на размера на дължимата
гаранция за. изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определеЕ за
изпълнител, представя застрахователната полица и общите усдовия на застраховат9ля за
съгласуване от Възложителя.
Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставеЕа като гаранция за
изпълнение на догOвор:
- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застраховатеJuIт осигурява
застрахователно покритие на вземанията по !оговор Nэ с предмет ,......,
застрalховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-
доJry рискове:
- пълIlо или частично неизпълнение на задъпжения съгласно условията на сключенIбI
договор;
- Повод за предявяване на претенции: пълЕо или частично неизпълнение на задължения
съгласно условията на сключения договор;
- Лимити на отговорност:

- сумата по гаранцията за всяка една претенциlI;
- сумата по гаранцията за всички претеЕции през срока на застраховката.

7. За всички Ееуредени въпроси се прилдfат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:
Образец на банкова гараЕция обезпечаваща изпълнението на договор



Образец

АНКОВА ГЛРАIIIЦ,IЯ
за изпълнение на договор за обществена поръчка

ПоЛЗВАТЕЛ:
,,Брrпсоr" ЕА,,Щ
6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
Извън града
(0418) 6 21 28;

факс: (0418) 6 25 28
Изпълнителен ,Щиректор: Яни;rин Павлов

НАРЕДИТЕЛ:,

Представлявана от :

Изпълнителен.ЩиректOр :...,...,
Изпълнителен ДиЬ"--p,...,.....,.,.:.... ::.. :...

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Вид процедура:
Референтен Nч ... ...........,.. (ноллера на конкреmнаmа поръчка)
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГДРДНТД, за да ПОс,ц/жи на tiДРЕ!ИТЕЛJI за скJIючване
на договор с ПОЛЗВАТЕJUI за изпъJlнение на обцествената поръчка, цитирана по-горе.
заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от
.Щокументацията за участие в процедурата, проекто-договора на IIДРЕЩ4ТЕЙ от пред,rожението
му.
с 

_настоящата баrткова гаранция се задъJIжаваме да съблюдаваме на първо място интересите на
ПОЛЗВАТЕJUI и след това тези на НАРЕДИТЕJUL
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАнТ, безусловно, неотменяемо и без протест се
задължаваме да заплащаме на ПолзвАтЕJuI парични суми от сумата на банковата гаранция за
изпЪЛнение на ДогоВора' кояТо е В разМер на (Словолl: ...,- .... ......., ,) Лева' прИ сПазВане
условиJlта на Щоговора, на база представена от ПолзвАтЕля писмена декпарация-оригинаJI за
нilличие на неизпълнение на задълженията по договора от clpaнa на НАРЕЩИТЕЛЯ, които по
условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към IIАРЕДИТЕJUI.



СУМата по тази гаранция ще бъде изrrлатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора
негова банкова сметка.
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на,Щоговора има срок на валидност ёо 30 (mрudесеm)
КаЛенdаРнu dHu слеd dапаmа на крайнtа срок за прuключване на всuчкч ёоzоворнu заdълэtсенuя между
страните, съгласно текста на договора.
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на
писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия
документ и заверено от ПОЛЗВАТЕJUL
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по
конкретната процедура има кJIауза за частично освобояцаване на гаранцията за изпълнение, частично
се освобояqцава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
Срокът на валидност на настояцата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора
Между IIАРЕЩИТЕJUI и ПОЛЗВАТЕJUI е удължено на б.ва смючено писмено споразумение, с които
се удъJDкава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.
!ействието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на [IАРЕ.Щ4ТЕJUI, ако е
направено в рамките на срока на валидността й.
Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако
предварително не см9 се допитatли писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка
с информираността ни за хода на изпълнение на скJIючения договор и всички възможни
обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобохqцаване на настоящата
гаранция,
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранцш{ се освобождава след писмено ,"nun" 1*
ОРигина.л) на ПОЛЗВАТЕJUI или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова
гаранция, който IIАРЕ!ИТЕJUIТ е представил на ПОЛЗВАТЕJUI при скJlючване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в
Ретryблика БългаршI и приложими към съотв9тната ситуация.

дата: ...........
град: ...........

БАНКА:


