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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Гл. Счетоводител:



1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪLIКАТА.

1,1. Предмет на настоящата процедура е доставка }ra горещо валцоваIIll бсзutсвlttt
тръбиrпо видове и количества подробно описан}I в Техническата спеt1Ilфt,lкаtlIrя ttil

поръчката.
Поръчката се възлага въз основа на обособени позиции 1 и 4 от действаща Ква.rrrr(lика t 1пilI t t t а

система с Реф. No КС 0З/2017г. и предN4ет ,.,Щоставка на металнLI лIзделLIя /тръби. lrItc,гtlt;tl

стомана, стоманени профили ll други/, за нуждите rta ,,Брикел" ЕА!", с предN,Iеl,lI lla
позLlциите съответно: позиция i - ,.fiоставка на тр,ьби, листова cToptalia, cToпlilllcllll
профилlr Ir другIr ]\tеталIIlл rtзделIIя от неJrегирана, конструкцIlонIlа сто,uаIIа" rr позtItll.tя -[

-,,fiоставка на трБби IIзползваIIи в пдрtlll ко],л[r п тръбопроводп по rrзrлскване Ira Т}'
14-3р55-2009, ту l 4-зр55-200l "

Предметът на Обществеrrата поръчка е разделен на 8 /осем/ обособени позlllIIl]l.
отнесени tсъм обособените позициIi от Квtrлификационна система Nа КС 0З/2017г. l(ali го

следва:

-а- По Обособена позиt(ия 4 от квалtт(lикацLIонна систеr\lа реф. N..: IiC 0_]l]ul7 с

предмет на позицията: ..!оставка lta трr,бIr !1зползвани в парн!I котллr Lr тръбопI)оводII по

изискване на ТУ 14-ЗР55-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др."

Обособена позrlция NЪ l от от обществената поръчка: ,-.Щоставка на горепlо l}ilлIlot}:l ll ll
безшсвrrrr трьбll от стомана пIарIса Ст 20 с размерIl О22х3"
Обособена позIiция Nч 2: ,,flocTaBKa ila горсщо валцоRанrI безIrrевнlt трr,бlI o,r, cll)NlilIl:l
пrарка Ст 20 с размерrl ИЗ2х4"
Обособена позиция Ло 3: flocTaBKa на горещо валцованIt безшевrrrr тръбп от cToпlilllil
MlapKa Ст 20 с разпrерп 1,12x5" Обособена позицllя N! 4: !оставка tla горещ0 BilJlllol]il lI Il

безlпевнlr тръбIл от стомана мпрка Ст 20 с разпIерrr О60х6"
Обособена позиция ЛЪ 5: flocTaBKa на горещо валцованIl безшевrrrr тръбп от cTONIilIL
пrарltа С,г 20 с разпlерIл Ol08x4"

-б- ГIо Обособена позицIiя l от квали(lикацl.tоllна систеN,lа реф Nl КС 0З/2017 с

llредмет на позицията: ,,fiocTaBKa rra тръби, лlrстовд сто]uана, cToIuaHeHII профll.пIl lt

лругrr метални изделI.rя от нелегпрана, коIlструкционIlа стопlана"
Обособена позиция N! б от обществената поръчка: .Щоставка на гореtrlо BllJltlol}il Il lI

безшевrrrr тръбlI от стомана пrарка Ст З с размерrr О133х4"
Обособена позиция ЛЪ 7: flocTaBKa па горещо валцовапIl безшевrrrr тръбп от cToпIilllil
пrарка Ст 3 с размери О159х4"
Обособена позиция No 8: ffocTaBKa на горещо валцоваIIII безшевrlrr тръбlI о,г cl,oпIilllit
пlарка Ст З с размерIr О159х5"

Посочеlrите количества на издел1.1я,га по обособенlr позициl{ в l,ехн I.t чес I(i] l а

специФикация са ориентировыIниJ като Възлоrrtителят lte е длъжеlt да заяви п пол)/чlI tlrulol()
колиrIество, по предмета на поръчката, и не ltоси о,Iговорност за това.

При изгtълнение на договора Възлоrttителят си запазва правото да IлаI\ItlлявlI II.|llI

увеJIичава количеството по отделIIите вIlдове изделия, в зависимост от ну)I(дLIте си. в l)aNII(ll],e
tla общата стойност на логовора.

Необходишrлtте видове и колIiчества изделия пIе се посочват във всяка l(oFIKl]eTIIil

заявка на Възлотtителя. Изисrtванията rrа Възлояtителя къN,I предме,I,а на llроцедура,lа cll
trодробно oпlIcallIl в'Гехническата специ(lикаrцttя на процедурата.



1.2. Срок, начин и място Ilд изпълнение:

Срок на фактическо изпълнение на дейностите по договора |2 lдванадесетl месеца от
датата Еа подписване на договора.

Начин на изпълЕеЕие - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки Еа
количества, определени по предварителни заJIвки съобразно н}Dкдите на ,,Брикел" EAfl.
.Щоставките на изделията ще се извършват по заявка на Възложителя. Змвките на
Възложите,ля ще се отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позвоJUIващо многократно възпроизвеждане на заJIвката.

Срок на изпълнение на конкретната заявка lla възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на Възложителя.

Място на изцълцение: производствена и скJIадова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА!,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.
1.3. Вариаптпост на техпическата и ценова оферта

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено ,,или
еквива.rентно/и" назсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт,
спецификация, техяическа оцеIlк4 техническо одобрение или технически ета,тон по .rл.48,

а,r.1, т.2 от ЗОП, както и когато са rrосочени модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага
еквивaIлент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с IФез

доказатепствата по чл.52 от ЗОП, че предлаIаните решения отговарят по идентичен или
еквивалентен начин на параметрите и изискванията, определени от техническата
спецификация.

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

- други условия за формиране на цената:
I_{ените в офертата на участника да са без ДДС и да вкJIючват всички разходи на

Изпълните,пя по изпъJIнението на поръчката, вкJlючително доставката до мястото на
изпъJIнение, посочено по - горе. Претенции за допълнителни разходи на Изпълнителя пяма

да бъдат удовлетворявани.
Щените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и

платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично )rпоменатите в
док}ментацията за участие.

Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на извършване на
доставка, подписвtш{е на приемо - предaiвателен протокол за приемане на изделията, без
възр€Dкения и предстrlвяЕе на данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последЕото от
изброените събития.

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

За нуждите на оценката на подадените оферти, у{астниците трябва да посочат:
единична цена на килограм и обща стойност.

Формиране на цената, която ще у{аства при оценяваЕето предложената единична
цеЕа се умЕожава по прогЕозните количества.



На първо място се класира }п{астникът предложил най-ниска обща цена на
доставката.

Капкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите и кпасиране в
обществената rrоръчка, като конкретните достrlвки ще се заплащат по постигнатата при
преговорите едиЕиIша цена, }множена по съответното реално доставено количество.

Прогнозната стойност на процед}рата по Обособени позиции е:

о обособена позиция JФ 1: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20
с размери а22хЗ" - 16 000.00 / шестнадесет хиляди/ лева без ДДС;

. обособена позиция Nч 2: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20
с размери аЗ2х4" - 185 000.00 /сто осемдесет и пет хилядиl лева без ДДС;

о обособена позиция J\Ъ З: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20
с размери а42х5" -2| 000.00 / двадесет и една хилJIди/ лева без ДДС;

. обособена позиция J\Ъ 4: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 20
с размери а60х6" * 118 000.00 / сто и осемнадесет хи,лядиl лева без ,Щ{С.

. обособена позиция N! 5: ,,,Щоставка на безшевни тръби от cToмzlнa марка Ст 20
с размери О108х4" 35 000.00 / тридесет и пет хилядиl лева без ДДС.

о обособена позиция NЪ 6: ,,,Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 3 с

размери О133х4" - 2 500.00 / две хиляди и петстотин/ лева без ДДС.
. обособена позиция J\b 7: ,,.Щоставка на безшевни тръби от стомана марка Ст 3 с

рд}мери а1,59х4" - 2 500.00 / две хиJuIди и петстотин/ лева без ДДС.
. обособена позиция J\Ъ 8: ,,.Щоставка на безшевни тръби от cToMilнa марка Ст 3 с

размери а1,59х5" - 2 500.00 / две хиляди и петстотин / лева без ДДС.

Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в док),ментацията за

участие, с цел договаряне на най - благоприятни условия за възложителя.
На преговорите, участЕиците нямат право да предлагат цени (единична и обща), по -

високи от първонача,'rно предложените в офертата. Възложитеrrят отстранява всеки участник,
който е предложил цени (единична или обща), по - високи от първоначално предложените в
плика с ценово iIредложение.

1.6. Гаранция за изпълЕение на договора:
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнеItие на договора е в размер на 4 О/о (четири процента) от

прогнозната стойност на договора без !,ЩС.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;

3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнитеJUI.

Участникът, определен за изпълнител избира сал.t формата на гаранцията за
изпълнение. Когато избраният за изrrълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по бадковата гаранция, съответно вЕосител на

с)мата на гаранцията или титупяр Еа застр ховката.

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, предстzвя документ за
предоставената г анция за изпълнение на договора при неговото с JIючване.



2. тЕхничЕскА спЕциФикАция.

ТЕХНИtIЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИIЦIЯ J\Ъ 1: ,,Щоставка на
горещо ваJIцовани безшевпи тръби от стомана марка Ст 20 с размери И22х3"

Безшевни тръби от стомаша марка Ст20

]\'9 наименование Ед.м. количество

1 ТръбаО22х3 кг 7000

Тръбите трябва да са горещо вzlлцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст20

- Марка материал. Технически условия доставка - съгласно стандарт ГОСТ 87З1.-74

-Размери. ,Щопустими откJIонения на форма и размери - съгласно ГОСТ 87З2-78

-.Щокlмент от коЕтрол BN 10204-2004/З.1.

-Изпитания от производител-хидротест съгласно ГОСТ З845-75

-Стоките се достaвят със Сертификат оригиныI за плавката на стомаЕата

- .Щължина на тръбите - б метра

Изисквания за док}менти, сертификати, маркиране, опаковане и доставка на стоките:

Маркировката вкJIючва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името или знака на производитеJU{

- номера на съответния стандарт за доставения материаJI

- името на стоманата

- номера на плавката

- номера Еа партидата

- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материма
- идентификациоЕен номер, който позволява свързваЕето на продукта или достzвката със
съответния документ от KoHTpoll lZ/

Маркировката трябва да бъде Еа място, което е близо до единия край на всеки продукт, или
Еа лицевата повърхност на отрязания край, Тя се нанася чрез ръчно или машинЕо
клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на
производителя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване с контролната
маркировка. .Щопуска се достzвка на прод}кти в надеждно зilвързzlни пачки, В този слуrай,
маркировката трябва да бъде върху Еепромокаем етикет, пластмасови или метални табелки



прикрепени към пачката или върху най - горЕиrI прод}кт в пачката, съдържащи надписи с

н€мменование на материала, геометричните рrвмери, марка стомана, стандарт 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 съответната нормма (стандарт) за съответната тръба;

- Марката на стоманата, Сертификат за качество и piвMepa за съответната дост€шка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на

тръбите не трябва да има люспи пукЕатиЕи, валцовачни шевове, драскотини и груби белqзи.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраЕяват на студено без това да
влияе на гарантираните геометрични размери на дебелината на стената и на диall4етъра.

Окалината се отстраЕява. ,Щопускат се белези и други малки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора 72 /дванадесет/ месеца от датата на подписвalнето му.

Начин на изпълнение - достzвките на издеJIията ще се извършват по зtцвка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възложителя 10 /десет/ календарни дни от

датата на зfu{вката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмеЕ вид

или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на
заJIвката.

Нача"rна дата на заJIвките месец април - май 201 8г.

Поръ.rката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни змвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ,
Място на изпълнение: Производствена и складова база на Възложитеrrя в ,,Брикел" BAfl, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmDел ПИР



ТЕхниIIЕскА СПЕциФикАция По оБосоБЕнА Позиция ЛЪ 2: ,,!оставка па
горещо ваJIцовани безшевни тръби от стоманл марка Ст 20 с размери ИЗ2х4"

Безшевни тръби от стомана марка Ст20

Ns наименование Ед,м, количество

l Тръба ОЗ2х4 кг 80000

Тръбите трябва да са горещо ваlлцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст20 по
отраслова нормаТУ 14-З-460-2009 или ТУ 14-ЗР55-2001 за тръби използвани в парни котли и
тръбопроводи:
- Химичен състав 20 ТУ 14-з-460-2009 или ТУ 14-3Р55-2001

марка С Si

Ст20 0.17 - 0.17 -
0.24 0.з7

Mn

0.з5 -
0.65

р

до
0.0з5

As

до
0.08

NiS
до до
0.3 0.04

Сr Сч

до
0.з

до
0.25

-механични свойства

марка оВ [N/mm2] os [N/mm2] Б5 [%] чв [%] KcU
ГJlsm2l

Ст20 412_549 216 24 45 49
-Стоките се доставят със Сертификат оригинаr,I за плавката на стоманата

-Възможна доставка на тръби от стомана Р2З5GН, P265GH съгласно EN 10216-2.

- .Щължина на тръбите :

* на 9м. количеството е 50000кг.
* на бм. количеството е 30000кг.

Изисквания за документи, сертификати, маркираЕе, опаковдне и доставка на стоките:
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера Еа съответния стандарт за доставения материitл
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата
- Еомера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материаlIа
- идентификационен номер, който позволява свързваЕето на продукта или доставката със
съответния документ от контрол /Z/
Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, или
на лицевата повърхност на отрязания край. Тя се нанася чрез ръчно или машинно
клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начиЕ по преценка на
производителя, но трябва да е рaвположена така, че да се избягва объркване с коЕтролната
маркировка. ,Щопуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този случай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метalлни табелки
прикрепени към пачката или върху най - горния продукт в пачката, съдържащи надписи с



наименовilЕие на материала, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за
всяка партида.

При доставка стоката се придружава от докуиенти за качество (сертификати), от завода

производ.Iтел и съответните технически параметри.

- Опаковъчен лист;

- Клеймо на ОТК на завода производител;

- Името или знака на завода производител;

- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната тръба;

- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

На външен оглед се подлiгат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на
тръбите не трябва да има люспи пукнатини, вzlлцовачни шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарaштираните геометриtши рtвмери на дебелината на стената и на диаметъра.
Ока,тината се отстранява. ,Щопускат се белези и други мalлки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора - 12 /дьмадесетl месеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение - доставките на издеJIията ще се извършваt по заявка на Възложителя.
Срок за изпълнецие на конкретната зФIвка на Възложителя - 10 /десет/ качендарни дни от
датата на змвката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид
или чрез електронно съобщително средство, позволяващо мIIогократно възпроизвеждане на
зiцвкaта.

Нача.тна дата на заJIвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодичЕи доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" EAfl.
Място на изпълнение: Производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕАД, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустримна зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmdе,q ПИР



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕIIА ПОЗИЦИrI ПЪ 3: ,,,Щоставка на
горещо валцованп безшевпи тръби от стомана марка Ст 20 с размери И42х5"
Безшевни тръби от стомана марка Ст20

Ns наименование Ед.м. количество

1 ТръбаИ42х5 кг 9000

Тръбите трябва да са горещо валцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст20

- Марка материа"т.Технически условия доставка - съгласно стандарт ГОСТ 87З1'-74

-Размери.flопустими отклонеЕия на форма и размери - съгласно ГОСТ 8'7З2-78

-,Щокумент от контрол EN |0204-2004/З.1 .

-Изпитания от производител хидротест съгласЕо ГОСТ 3845-75

-Стоките се доставят със Сертификат оригинаJI за плавката на стоманата

- .Щължина на тръбите - б метра

Изисквания за док}менти, сертификати, маркир {е, опаковане и доставка на стоките:

Маркировката вкJrючва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името ипи знака на производитеJUI

- номера на съответния стандарт за доставения материаJI

- името на стоманата

- номера на плавката

- номера на партидата

- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материа,,Iа

- идентификационен номер, който позвоrrява свързването на продукта ипи доставката със
съответния документ от контрол /Z/

Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки прод}тс, или
на лицевата повърхЕост на отрязания край. Тя се нанася чрез ръчЕо или машинЕо
клеймоваяе, електрографически, с боя или по друг подходящ начиЕ по преценка на
производителя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване с контролната
маркировка. .Щопуска се достilвка на продукти в надеждЕо завързaши пачки. В този случай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метаjIни табелки
прикрепени към пачката ипи върху най - горния продукт в пачката, съдържащи надrrиси с



наименование на материа!,Iа, геомец)ичните рzвмери, марка
всяка партида.

При доставка стоката се придружава от документи
завода производител и съответните технически параметри.
- Опаковъчен лист,
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответната HopMaJIa (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и piвMepa за съответната доставка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на

тръбите не трябва да има люспи пукнатини, вatлцовачЕи шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантираните геометрични размери на дебелината на стената и на диаI4етъра.
Окалината се отстрaшява, ,Щопускат се белези и други м€rлки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие Еа договора 12 /дваIrадесет/ месеца от датата на подписването му.
Начин на изпълнение - достilвките на изделията ще се извършват по зzulвка на Възложителя.
Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възложителя - 10 /десет/ календарни дни от

датата на змвката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отпрzвят в писмен вид
или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на

зiцвката.

Начална дата на зшIвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изпълнява чрез перЕодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАД.
Място на изпълнение: Производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА"Ц, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmdел ПИР

стомана, стандарт и тегло

за качество (сертификати),



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 4: ,,ffocTaBKa на
горещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери 0б0х6"

J\ъ наименование Ед.м. количество

1 Тръба О60хб кг 50000

Тръбите трябва да са горещо вilлцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст20 по
отраслова нормаТУ 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-зР55-2001

марка С Si Мп Ni S Р Сr Сч As

Ст20 0.17 - 0.17 - 0.35 - до до до до до до
0.24 0.з7 0.65 0.з 0.04 0.035 0.25 0.3 0.08

-механични свойства

марка оВ [N/mm2] os [N/mm2] Б5 [%] Vв [%] KCU
IJ/sm2l

Ст20 412+549 216 24 45 49

-Стоките се достtlвят със Сертификат оригинал за плавката на стоманата

-Възможпа доставка на тръби от стомана Р235GН, P265GH съгласно EN 1021б-2.

- ,Щължина на тръбите 10 метра

Изисквания за документи, сертификати, маркпране, опаковане и доставка на стоките:
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материап
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера Еа партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта 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 продукт, или
на лицевата повърхност на отрязzlния край. Тя се нанася чрез ръчно или мalшинЕо
клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на
производителя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване с конц)олвата
маркировка. .Щопуска се доставка на прод}тсти в надеждно завързани пачки. В този случай,
маркировката трябва да бъде върху itепромокаем етикет, пластмасови или метаIни табелки



прикрепеЕи към пачката или върху най - горIrия продукт в пачката, съдържащи надписи с
наимеIIование на материа!,Iа, геомец)ичните рiвмери, марка стомана, стандарт и тегло за
всяка партида.

При доставка стоката се придружава от документи за качество (сертификати), от
завода производител и съответните технически параN{етри.
- Опаковъчен лист,
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответЕата HopMalla (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

На външен оглед се подлtгат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на

тръбите не трябва да има люспи п}кнатини, вмцовачни шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантираните геомец)ични размери на дебелината на стената и на диilп{етъра.

Окалината се отстранява, ,Щопускат се белези и други ма,rки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина яе повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора - 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписваЕето му.
Начин на изпълнеЕие доставките на изделията ще се извършват по зiцвка на Възложителя.

Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възложителя - 10 /десет/ калеЕдарни дни от

датата на заlIвката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид
или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на

з€цвката.

Начална дата на зaцвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно н}.т<дите на ,,Брикел" ЕА,Щ.
Място нд изпълнепие: Производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА!, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

опdел ПИР



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЬ 5: ,,.Щоставка на
горещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с размери О108х4"
Безшевни тръби от стомана марка Ст2OК

],1ъ наименование Ед.м. количество

1 Тръба О1O8х4 кг 15000

Тръбите трябва да са горещо вfu,lцовzlни, изработени от въглеродна стомана марка Ст2OК

- Марка материап.Хим.състав съгласно стандарт ГОСТ 1050

марка С Si Мп Ni S Р Сr Сч

Ст20 0.1,7 - 0.17 - 0.35 - до до до до до
0.24 0.37 0.65 0.з 0.035 0.030 0.25 0.3

-Размери.,Щопустими откJIонения на форма и ра}мери - съгласно ГОСТ 81З2-78

-Технически условия доставка съгласно ТУ 14-3-460:2009

-Стоките се доставят със Сертификат оригинfu,I за плавката на стоманата

- .Щължина на тръбите - 8 метра

Изисквания за док)менти, сертификати, маркиране! опalковане и доставка на стоките:

Маркировката вкJIючва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името или знака на производитеjIя

- номера на съответния стандарт за доставения материал

- името на стоманата

- Еомера на плавката

- номера на партидата

- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стirндарта за материirла
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния док}мент от контрол /Zl

Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки прод}кт, или
на лицевата повърхност на отрязания край. Тя се нaшася чрез ръчно или машинно
клеймоване, електрографически, с боя или по д)уг подходящ начин по преценка на
производитеJIя, но трябва да е рzвположена така, че да се избягва объркване с контролната
маркировка, .Щопуска се доставка на продукти в надеждно завързrlни пачки. В този слуrай,



маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метаJIни табелки

прикрепени към пачката или върху най - горния продукт в пачката, съдържащи надписи с

наименование на материа,,lа, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за

всяка партида,

При доставка стоката се придр)Dкава от док)ъ{енти за качество (сертификати), от завода

производител и съответните технически параN(етри.

- Опаковъчен лист;

- Клеймо на ОТК на завода производител;

- Името или знака на завода производител;

- Номера на съответната нормапа (стаядарт) за съответната тръба;

- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност IIQ

тръбите не трябва да има люспи пукнатини, валцовачни шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантираните геометриIши равмери на дебелината на стената и на диаметъра.

Ока.rината се отстранява. .Щопускат се белези и други малки дефекти, обусловени от
производствеЕия метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора 12 /дванадесетlмесеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение доставките на изделията ще се извършват по заJIвка на Възложителя.
Срок за изпълнение на конкретната заявка на ВъзложителJI 10 /десет/ ка,тендарЕи дни от

датата на зФIвката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид
или чрез електронно съобщително средство, позвоJuIващо мЕогократно възпроизвеждаЕе на
змвката.

Нача:rна дата на зfuIвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.
Място на изпълнение: Производствена и складова база на Възложите,ля в ,,Брикел" ЕАД, гр.
Гълъбово, обл. Стара Залора, индустри€rлна зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmdел ПИР



ТЕХНИIIЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J{b 6: ,,ffocTaBKa на
горещо ваJIцовдни безшевни тръбп от стомана марка Ст 3 с размери И133х4''
Безшевни тръби от стомана марка Ст3

лъ наименование Ед.м. количество

l Тръбаа\ЗЗх4 кг 1000

Тръбите трябва да са горещо вalлцовани, изработени от въглеродна стомана марка Ст3

- Марка материа.r.Технически условия доставка съгласно станларт ГОСТ 380-94

-Размери.flопустими отклонения на форма и р.вмери - съгласно ГОСТ 8'7З2-'78

-Стоките се доставят със Сертификат оригинzш за плавката на стоманата

- !ължина на тръбите - б метра

Изисквания за документи, сертификати, маркиране, опiжоване и доставка на стоките:

Маркировката включва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името или знака на производителя

- номера Еа съответния стандарт за доставения материал

- името на cтoМzlнaTa

- номера на плавката

- номера на партидата

- номера Еа сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материirла
- идентификационеЕ Еомер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния докlмент от контрол /Z/

маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, или
на лицевата повърхност на отряза{ия край, Тя се нанаоя чрез ръчно или машинЕо
клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на
производителя, но трябва да е рaвположена така, че да се избягва объркване с контролЕата
маркировка. !опуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този сл1,.тай,

маркировката трябва да бъде върху неIIромокаем етикет, пластмасови или метални табелки
прикрепеЕи към пачката или върху най - горЕиll прод}кт в пачката, съдържащи надписи с
ЕаименоваЕие на материала, геометричните размери, марка стомана, стандарт и тегло за
всяка партида.

При доставка стоката се придружава от док}менти за качество (сертификати), от завода
производител и съответните технически параметри.



- Опаковъчен лист;

- Клеймо на ОТК на зазода производител;

- Името или знака на завода производител;

- Номера на съответЕата нормала (стандарт) за съответната тръба;

- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на
тръбите не трябва да има JIюспи пукнатини, вмцоваIши шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантираните геометрични размери на дебелината на стената и на диitметъра.
Ока-пината се отстранява. !опускат се белези и други малки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора - 12 lдвагrадесетl месеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение - достzвките на изделията ще се извършват по змвка на ВъзложитеJuI.
Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възложителя - 10 /десет/ ка;rендарни дни от

датата на заявката на Възложите,пя. Змвките на Възложителя ще се отпрilвят в писмен вид
или чрез електронно съобщително средство, позвоJIяващо многократно възпроизвеждане на
заявката.

Начална дата на заявките месец април - май 2018г.

поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно н}хдите на ,,Брикел" ЕА,Щ.
Място нд изпълнение: Производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕАД, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготви;т:

оmdел ПИР



ТЕХНИIIЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Jф 7: ,,,Щоставка на
горещо валцовани безшевни тръби от стоманд марка Ст 3 с размери И159х4"

Безшевни тръби от стомана марка СтЗ

Nq наименование Ед.м. количество

1 ТръбаО159х4 кг 1000

Тръбите трябва да са горещо ва,,IцоваIIи, изработени от въглеродЕа стомана марка Ст3

- Марка материа,т.Технически условия доставка - съгласно стандарт ГОСТ 380-94

-Размери.,Щопустими откJIонения на форма и размери - съгласно ГОСТ 87З2-78

-Стоките се доставят със Сертификат оригинчrл за плавката на стоманата

- ,Щължина на тръбите - б метра

Изисквания за док}менти, сертификати, маркиране, опаковане и доставка на стоките:

Маркировката включва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името или знака на производителя

- номера Еа съответния стандарт за доставения материал

- името на стоманата

- номера на плiвката

- номера на партидата

- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния док}мент от KoHTpoll /Zl

Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, или
на лицевата повърхност на отрязания край, Тя се нанася чрез ръчно или машинно
клеймоваrе, електрографически, с боя или по ш)уг подходящ начин по преценка на
производитеJIя, но трябва да е рtвположена така, че да се избягва объркване с контролната
маркировка. .Щопуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този слуrай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метаJIни табелки
прикрепени към пачката или върху най - горния продукт в пачката, съдържащи надписи с
Е€мменовalние Еа материала, геометричните размери, марка стоманц стандарт и тегло за
всяка партида.



При доставка стоката се придружilва от документи за качество (сертификати), от завода
производител и съответните технически параI4ец)и.

- Опаковъчен лист;

- Клеймо на ОТК на завода производител;

- Името или знака на завода производител;

- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната тръба;

- Марката на стомаЕата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на
тръбите не трябва да има люспи пукнатини, ва,,lцовачни шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са се rrоявили тalкива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантираните геометрични размери на дебелината на стената и на диаметъра.
Окалината се отстранява. !опускат се белези и други малки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0,2 мм.

Срок на действие на договора - 12 lдванадесет l месеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по змвка на ВъзложитеJUI.

Срок за изпълнение на конкретната зФIвка на Възложителя - 10 /десет/ календарни дни от

датата на з€цвката на Възложителя. Змвките на Възложителя ще.се отпр:вят в IIисмен вид
или чрез електроЕно съобщително средство, позволяващо мЕогократно възпроизвеждане на
зarявката.

Начална дата на зfuIвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изrrълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нркдите на ,,Брикел" ЕА,Щ.
Място на изпълнение: Производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕАД, ц.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриfuтна зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmdел ПИР



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ NЪ 8: ,,fiоставка па
горещо валцоваIlи безшевпи тръбп от стомапа марка Ст 3 с размери О159х5"

Безшевни тръби от стомана марка СтЗ

Nq наименование Ед.м. количество

1 Тръба О159х5 кг 1000

Тръбите трябва да са горещо вiulцовани, изработени от въглеродца стомана марка Ст3

- Марка материал.Технически условия дост.вка - съгласно станларт ГОСТ 380-94

-Размери.,Щопустими откJIоЕения на форма и размери - съгласно ГОСТ 87З2-78

-Стоките се достtlвят със Сертификат оригиIlzrл за плавката на стоманата

- .Щължина на тръбите - б метра

Изисквания за документи, сертификати, маркиране, опаковаIlе и доставка на стоките:

Маркировката вкJIючва:

- клеймо на ОТК на завода производител

- името иJIи знака на производитеJIя

- номера на съответния сташдарт за достаlвеIlия материал

- името на стоманата

- номера на плавката

- номера Еа партидата

- номера Еа сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за матери€rла
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния докрлент от контрол /Z/

Маркировката трябва да бъде на мJIсто, което е близо до единия край на всеки продукт, или
на лицевата повърхЕост на отрязания край. Тя се нанася чрез ръчно или машинно
клеймоване, електрографически, с боя или по друг подходящ начин по преценка на
производителя, но трябва да е разположена тiжа, че да се избягва объркване с контролната
маркировка. ,Щопуска се доставка на продукти в надеждно завързzrни пачки. В този слулай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или мет€tлни табелки
прикрепени към пачката или върху най - горниJl продукт в пачката, съдържащи надписи с
наименование на материала, геометричните рiвмери, марка стомilна, стандарт 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 съответната нормала (станларт) за съответната тръба,

- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната достiвка

На външен оглед се подлагат всички тръби. Върху външната и вътрешната повърхност на
тръбите не трябва да има JIюспи пукнатини, ва,'Iцовачни шевове, драскотини и груби белези.

Ако при производството са 0е появили такива, то те се отстраняват на студено без това да
влияе на гарантирчlните геометрични размери на дебелината на стената и на диаN4етъра.

Окалината се отстранява. !опускат се белези и други ма",rки дефекти, обусловени от
производствения метод с дълбочина не повече от 0.2 мм.

Срок на действие на договора - 12 lдванадесет/месеца от датата на подписването му.

Начин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по заJIвка на Възложите,ля.

Срок за изпълнение на конкретната зaulвка на Възложителя 10 /десет/ ка,тендарни дни от
датата на заявката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид
или чрез електроЕно съобщително средство, позвоJIяващо мЕогократно възпроизвеждане на
заJIвката.

Нача.тна дата на змвките месец април - май 2018г.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодичЕи доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ),Брикел" ЕА{.
Място на изпълнение: Производствена и скJIадова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА!, гр.
Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриаJIна зона, при условие на достilвка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

Изготвил:

оmdел ПИР



3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАIIАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

ОБРЛЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНА
ПОЗИЩИЯJlЪ ......:,,

(посочете Jф и име на обособената/те позицпя/и, за която/които участва участникьт)

!О: "БРИКЕЛ" ЕА.Д(

град гЪлъБоВо

от:
Участник:

Алрес за кореспонденция: .................

BIC:......................................................:

- град / клон / офис:Банка:

............;

*Коzаmо учасlпнuкъп е чуэюdеспранно юрuduческо лuце, ваtуmаmа на банковаmа смеmка
слеdва dа бъdе в бълzарскu лева,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата първонача"тна оферта за участие в обявената от
Вас обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставка на горещо валцовани безшевни тръби по
осем обособени позиции ", реф.М КС-03-2017-04, обявена чрез ква,,тификационна система,
като подаваме първоначална оферта в частта за обособена позиция М
....:".............. ..........,............"

(посочете J\} и име нд обособената/те позиция/и, за която/които участва участникът)
при условията, обявени в документадията за участие, поканата и приети от нас.

1. ,Щекларираме, че сме запознати с док}ментация за )частие, проекта на договор и условията
на обявената от Вас обществена поръчка.
2. Съгласни сме с постаlвеЕите от Вас условия в док}ментацията, в проекта на договор, в

поканата и техЕическата спецификация и ги приемаI4е без възражения.
3. ,Щекларирал.rе, че приемаме изцяло условията за изпълнение на обществената поръчка,
зыIожени в приложения към док}ментацията за участие, проект на договор.



4. !екларираме, че към датата на подalваlне на настоящата оферта, няма промяна в

обстоятелствата, декларирани от нас в зzшвлението за участие в ква,тификационната система,

чрез която е обявена настоящата поръчка.

5. ,Щекларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от датата която е

посочена за дата ца поJIучаване на офертата в седалището на Възложителя,

6. .Щекларираrле, че посоченият/те от нас подизпълнител/и, в заявлението за вкJIючване в

квалификационната система, ще изпълняват (опuсва се dела в О% u dейносmuпе,

коumо u,|e uзпълнява/m поduзпълнutпеля/utпе) - mочкаmа се попълва, ако е прuлоJlсLLл,lо.

1. Опис /поdпuсан u поdпечаmанl Еа всички докумеЕти, съдържащи се в офертата на

участника. /оферmаrпа се преdсmавя окомrlцекmована в папка, Ецасьор, каtпо всяко оlп

пршпо)tенuяmа оп насmояlцапа оферtпа слеdва dа е обособено, обозначено/

2. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението ца Участника и

цялата свързана с него документzulия, в случай, че не е законен представител.

Забелеlска: представя се само ако това пице не е законен представител.

3. .Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирzlнето на пари.

4. Предложение за изпълЕение на поръчката.

5. I {eHoBo предложение (плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри")

6. ,Щруги докlменти и доказателства по преценка на участника

В случай че се преdсmавяlп 74осmрu mрябва dа са опакованu оmdелно оm оферmаmа, mе се
обозначаваtп по начuн, оtп койtпо da е вudно кой zu преdсmавя, а ко?апо е прlLпоJtсlL\tо u за
коя обособена позuц1.1я се оmнасяm,

Коzаmо учасmнuк поdава оферmа за повече оm edHa обособена позuцuя, в опаковкаmа за
всяка оm позuцuumе се преёсmавяtп пооmdелно комlшекlпуванu Технчческч преdлоэюенuя u
оmdелнu непрозрачнu luulчole с наdпuс ,, Преdлаzанu ценовu парсLl|l.еmрu" .

,Щата:

Подпис:

(u,uе u фамtlпttя)



4. ОБРАЗЕЦ НЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
4.1. ОБРДЗЕЦ НД ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗД ИЗПЪЛНЕНИЕ НД ПОРЪЧКДТД
по оБосоБЕнА позиция J\i 1: ,,.ЩОСТАВкА нА горЕщо вАлцовАни
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА МАРКА СТ 20 С РАЗМЕРИ И22ХЗUП

До:

"БрикЕл,ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с настоящото предстtlвяме нашето техIlическо предложение за изпълнеЕие на обособена

позиция М1: ,r,Щоставка на горещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с

ршмери И22хз' по обществена поръчка с пред\dет: ,,.Щоставка на горещо валцовани

6"r-"u"" по осем обособени позиции", реф. J\Ъ кс-0з-2017-04, обявена Tрез

кватrификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изr,tсквания на

възложитеJI,I.

предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчкатц изисквaш от възложителя.

предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,

съгласно изискванията на ,Щокументацията за участие.
при изпълнение пред]\,Iета на поръчката ще се придържаме точно към указаЕията на

възложителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи

нормативнИ актове, правила и стtшдарти, които се отIIасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от ндс условия са както следва:

1. Описание на предлагдЕите от нас изделия:
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЛ УЧАСТНИКА

Забапеlска: Всеки уlастник тРябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификаuия на

процедурата, като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отлясно трябва ла

оIIишесВоеТопреДlожение'ВкJIючлtтелнопроизводиТеЛистананапроиЗхоДнареЗерВнаТаЧаст.

- .Щължина на тръбите - .......метра

предлаганите от Еас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити

дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им.

3апознаmа еме а пDuемаме aledHame чсловал на Възлоlсumе-ля:

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

}lъ наименование
Мерна

ед.

К-во
наименовапие

Мерна
ед.

К-во
Производител

1 ТръбаО22хЗ кг 7000



- Колuчесmваmа посоченч в Технuческаmа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каtпо Възложumеляm не е dлъэtсен Dа заявч цмоmо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаmа u

не носu оmzоворносп за mова,

- Прu uзпълненuе на dozoBopa Възло)юumeпя cu запазва правоmо dа намапява lдu увелuчава
колuчесmвоmо по опdелнu вudове uзOелuя.

- Необхоduмurrtе вudове u колuчесmва uзdелuя tце се посочвап във всяка конкреmна заявка на

възлоэюumеля.

2. Начпн нд изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични достalвки на
количества, определени по rrредварителЕи зfuIвки съобразно нуждите на ,,Брикел" EAfl.
!оставките на изделията ще се извършват по зfuIвка на Възложителя. Заявките на
Възложите,:rя ще се отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позволяващо многократЕо възпроизвеждаЕе на заявката,
Срок на изпълнение на конкретната заявка на възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на заявка на Възложителя.
Място на изпълнеЕие: производствена и скJIадова бща на ВъзложитеJuI в ,,Брикел" В{Щ,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриаllна зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака Еа производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материыI
- името на стоманата
- номера на плавката
- Еомера на партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързвalнето на продукта или доставката със
съответния док}мент от контрол /Z/

4. .Щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка Ira резервЕите
части.
При всяка доставка на изделията се задължавiu\4е да представим на Възложителя следните

док),Lrенти :

- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната цlъба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество
- Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол.

Гарантираrr,rе, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификадия на възложитеJIя.

,Щата:

Подпис:

(lьие u фulлlпtп)



4.2. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 2: ,,.ЩОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст 20 с рАзмЕри аз2х4"

Да;
(БрикЕл"ЕАд 

- гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото предстчвяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция NЬ2: ,r.Щоставка на fорещо вдлцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с
размери ИЗ2х4" по обществена поръчка с предмет: !оставка нд горещо валцовани
безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. М КС-03-2017-04, обявена чрез
ква.rификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквания на
възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложитеJu{.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнеЕие,
съгласно изискванията на Щокументачията за участие.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на
Възложите,:rя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от пас условия са както следва:

1. Описание на предлагаЕите от Еас изделия:
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

лъ наименование
Мерна

ед.

К-во
наимепование

Мерна
ед.

К-во
Производптел

1 ТръбаИЗ2х4 кг 80 000

3абаrеlска: Всеки 5rчастник трябва ца попълни таблицата съгласно Техническата спецификачия на

процед)?ата, като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно трябва да
опише своето предложение, вк.JlючителЕо производител и страна на произход на резервната част.

- ,Щължина на тръбите - . . . . . ..метра за количеството от 50 000кг.
- ,Щължина на тръбите - . . . . . ..метра за количеството от 30 000кг.
Предлаганите от нас изделия ще бъдат цови и неупотребявани, без явни или скрити

дефекти, произтичащи от дизайна, материirлите или изработката им.

запознаmа сме а прuема-ме слеdнапе условuя на Възлоекutпеля:
- Колuчесmваmа посоченu в Технuческаmа спецuфuкоцuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възлоэюumеляm не е dлъжен dа зсавu цялопо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаmа u

не Hocu оm?оворносm за mова,

гр.



- Прu uзпълненuе на dozoBopa Възлоэюumoця cu запазва правоmо dа налlа,tява uлu увелuчава
колuчесmвоmо по оmdелнu вudове uзdелuя.

- Необхоёutиumе вudове u колuчесmва uзdелuя tце се посочваm във всяка конкреmна заявка на
възлоlсumеля.

2. Начин на изпьлнение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на
количества, определени по предварителЕи змвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.
,Щоставките на изделията ще се извършват по зiшвка на Възложителя. Заявките на
Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позвоJUIващо многократно възпроизвеждане на змвката.
Срок на изпълнение на конкретната заявка Ila възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на заявка на Възложителя,
Място на изпълнение: производствена и скJIадова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕdЩ,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката вкJIючва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производитеJUI
- номера на съответния стандарт за доставения материarл
- името Еа стоманата
- номера на плавката
- Еомера на партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала-
идентификационеЕ номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния документ от контрол /Z/

4. .Щокументи, които ще представяме нд Възложителя при доставка на резервните
части,
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните

док)менти:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител,
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответната HopMaJIa (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стомаIIата, Сертификат за качество
-Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол,

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

.Щата:

Подпис:

(uме u фамtlплп)



4.4. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗШIИЯ Л} 4: ,,!ОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст 20 с рАзмЕри обOхб"

До:
(БрикЕл"ЕАд 

- гр.гълъБово

оТ:

- гр. ..........,.......... ..

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция J\}4: ,r,Щоставка на горещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с

размери И60х6" по обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на горещо валцовани
безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. N КС-0З-2017-04, обявена чрез
квалификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквания на
възложителя.

Предлагал,rе да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя,

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,

съгласно изискванията на .Щокументацията за участие.
при изпълнение предмета на поръчката ще се придържаJ\{е точно към указанията на

Възложителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи
нормативни zlKToBe, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от Еас условия са както следва:

1. Описание на предлаганите от нас изделия:
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

J\ъ наимеповапие
Мерна

ед.

К-во
наименовапие

Мерна
ед.

К-во
Производител

l Тръба О60хб кг 80 000

3абаwlска: Всеки rlастник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на

процедурата, като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно трябва ла
о[ицIе своето предJIожение, вмючителцо производител и страна на произход на резервната част,

-,Щължина на тръбите - .......мец)а

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити

дефекти, произтичащи от дизайна, материaIлите или изработката им.

запознаmu сме u поuемаце слеdнumе условuя на Възлоекumеля:



- Колччесlпваmа посоченu в Технчческаmа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възложumеляm не е dлъэюен 0а заявч цмоmо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаmа u

не Hocu оmzоворносm за mова,

- Прu uзпълненuе на dozoBopa Възлоэюumеля cu запазва правоlпо da наuапява апч увелuчава
колuчесmвоmо по оmdелнu BudoBe uзDелuя.

- Необхоduмurпе вudове u колuчесmва uзdе,пuя tце се посочваm във всяка конкреmна заявка на

Въз,цожumеля.

2. Начин Ед изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на
количества, определени по предварителни зfuIвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.
,Щоставките на изделията ще се извършват по заявка на Възложителя. Заявките на
Възложителя ще се отrrравят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позволяващо многократЕо възпроизвеждане на заявката.
Срок на изпълнение на конкретната заявка на възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на заявка на Възложителя.
Място на изпълнение: производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА!,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на достiIвка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката вкJIючва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материzrл
- името на стомаЕата
- номера на плавката
- номера на партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния док}мент от контрол /Zl

4. .Щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервните
части.
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложите,:rя следните

док}менти:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака Еа завода производител;

Номера на съответната норма,та (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стомаЕатц Сертификат за качество

-Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописzlната оферта и техническата спецификация на възложителя.

.Щата:

Подпис:

(lсuе u фшшпuя)



4.5. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНВНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 5: ,,!ОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст 20 с рАзмЕри о108х4"

До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо пред,Iожение за изпълнение на обособена
позиция ЛЪ5: ,,.Щоставка на fорещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с

размери О108х4О' по обществена поръчка с предмет: .Щоставка на горещо валцовани
безшевпи тръби по осем обособени позиции ", реф. ЛЪ КС-03-2017-04, обявена чрез
ква,тификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквания на
възложителя.

Предлагаме да изпълним пъJIният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,

съгласно изискванията на ,Щокументацията за участие.
При изпълнение предмета на поръчката ще се rrридържаI4е точно към указанията на

Възложителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от нас условия са както следвд:

1. Описание на предлдганите от нас изделия:

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

J\b нлимецование
Мерна

ед.

К-во
наименование

Мерна
ед.

К-во
Производител

1 Тръба О1O8х4 кг 15000

3абелакка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификация на

процедурата, като отляво са попълнени данните за изделиJrта, зададени от Възложителяl а отдясно трябва да
опише своето предложение, включително производител и страна на произход ца резервната част.

-,Щължина на тръбите .......метра

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити

дефекти, произтичащи от дизайна, материа,'rите или изработката им.

3апознаmu сме u пDuе,lwа.лле слеdнumе чсловuя но Възлоеrcutпеля:



- Колuчесmваmа посоченu в Технuческаmа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възлоэrсumеляm не е dлъ)юен da заявu цяпоmо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаlпа ч

не Hocu оmzоворносm за mова.

- Прu uзпълненuе на dоеовора Възло)rсumеля сu запазва правоmо da намалява uJIu увелuчава
колuчесmвоmо по опdелнu BudoBe uзdелuя,

- Необхоdtл,шmе вudове u колuчеспtва uзdелtLя ule се посочваm във всяка конкреmна заявка на
възлоэlсuпеля.

2. Начин на изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на
количества, определени по предварителни заrIвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ.

.Щоставките Еа изделията ще се извършват по заlIвка на Възложителя. Заявките на
Възложите,:rя ще се отпрilвят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позволяващо многократно възпроизвеждане Еа зfuIвката.
Срок на изпълнение на конкретпата заявка на възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на заявка на Възложителя.
Място на изпълнепие: производствена и ск]Iадова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА{,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриa}лна зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката вкJIючва:
- клеймо на ОТК на зiвода производител
- името ипи знiжа на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материал
- името на стоманата
- номера на плiвката
- номера на партидата

номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификациоЕен номер, който позволява свързването на продукта или достzвката със

съответния док}мент от контрол lZl

4. flокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервните
чдсти.
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложите;rя следните

документи:
Опаковъчен лист;

- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответната Hopмa"ra (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество

-Фактура - оригина.,т;

- Приемо предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

.Щата:

Подпис:

(ttъte u фа,лluлuя)



4.6. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИtIЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М б: ,,,,.ЩОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст з с рАзмЕриа|ззх4,,

До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

- гр. ..... ...................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълЕение на обособена
позиция ЛЪ6: ,r.Щоставка на горещо вдлцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 3 с
размери ИlЗЗх4" по обществена поръчка с предмет: !оставка на горещо валцовани
безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. N КС-03-2017-04, обявена цlез
квалификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквания на
възложитеJIя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариilнт за изпълнение,
съгласно изискваниJIта на Док)меЕтацията за участие,

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на
Възложителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи
нормативни zжToBe, прalвила и стчшдарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от Еас условия са както следва:

1. Описание на предлаганите от нас изделия:
ЗАШНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕJIЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

J\ъ наимепование
Мерна

ед.

К-во
наименовдние

Мерпа
ед.

К-во
Производител

1 Тръба О 133х4 кг 1000

ЗабеrcJrска: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификачия на
IIроцедуратаj като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно трябва да
опише своето предложение, вкJlючително производител и страна на произход на резервната част.

- !ължина на тръбите - .......метра

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити
дефекти, произтичащи от дизайна, материitлите или изработката им.

Запознаtпu сме u прuемоме слеdнutпе уаповuя на Възлоекumеля:



- Колuчесmваmа посоченu в Технчческапа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възлоэюцmеляm не е dлъэlсен da заявu цяцоmо колuчесmво по преdмепа на поръчкаmа u

не Hocu оmzоворносm за mова.

- Прu uзпълненuе на dоzовора Възлоэrсuпеля сч запазва правоmо dа нсtмапява апu увелuчава
колuчесmвоmо по оmdелнu BudoBe uзdелuя,

- Необхоdu,мumе BudoBe u колччеспва uзdелuя tце се посочваm във всяка конкреmна заявка на
възлоэюumеля.

2. Начин на изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чрез Irериодични доставки на
количества, определени по предваритепни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ.

.Щоставките на изделията ще се извършват по заявка на Възложителя. Заявките на
Възложите:rя ще се отпрzвят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,
позволяващо многократно възпроизвеждане на зzUIвката.

Срок на изпълЕеIIие Еа конкретната заявка на възложтеля: до 10 /десет/ календарни
дни от датата на заявка ва Възложителя.
Място на изпълнение: производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА,Щ,
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индуотриаш{а зоЕа, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производитеJUI
- номера на съответния стандарт за доставения материал
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със

съответния докlмент от контрол /Z/

4. .Щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервните
части.
При всяка доставка на изделията се задължzваме да представим на Възложителя следните

документи:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знiжа на зzlвода производител;
- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната тръба;
- Марката ва стомаЕата, Сертификат за качество

-Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописашата оферта и техническата спецификация на възложитеJuI.

Щата:
Подпис:

(lMe u фаwлuя)



4.7. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Ng 7: ,,ЩОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст з с рАзмЕри о159х4,"

До:

"БрикЕл''ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

- гр.,........................

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техЕическо предложение за изпълнение на обособена
позиция М7: ,,Доставка на fорещо валцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 3 с

размери И159х4" по обществена поръчка с предмет: .Щоставка Еа горещо валцовани
безшевни тръби по осем обособепи позиции ", реф. М КС-03-2017-04, обявена чрез
ква,rификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изискванйя на
възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариiIнт за изпълнение,

съгласно изисквalнията на ,Щокlментацията за участие.
При изпълневие предмета на поръчката ще се придържаме точно към 1казанията IIа

Възложите,:rя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи
нормативIIи актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Описание на предлаганите от Еас изделия:

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕJI'I ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

J\} наименование
Мерна

ед.

К-во
наименовдние

Мерна
ед.

К-во
Производител

1 Тръбааl59х4 кг 1000

3абе,lакка: Всеки 1^tастник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификачия на

процед}?ата, като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно тябва да
опише своето предJrожение, включително производител и стана на произход на резервната част,

- .Щължина на тръбите - ... . . ..метра

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити

дефекти, произтичаIци от дизайна, материirлите или изработката им.

3апознаmu слtе u поuемалtе слеdнапе чсловuя на Възлоакаmеля:



- Колuчесmваmа посоченu в Технuческаmа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възлоэюumеляm не е dлъэtсен da заявu цялоmо колuчесmво по преd:лlеmа на поръчкапа u

не носu оmzоворносlп за пIова.

- Прu uзпълненuе на dоzовора Възлоэrсumеля сu запазва правоmо da нацапява uлu увелuчава
колuчесmвопо по оmdелнu BudoBe uзdелuя.

- Необхоdtьцumе вudове u колuчеспва uзdелuя ule се посочвап във всяка конкреmна заrлвка на
възлоэюumеля.

2. Начин на изпълнеЕие - Поръчката це се изпълнява чрез периодични доставки на
количества, определеЕи по предварителни зaцвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ.

,Щоставките на изделията ще се извършват по змвка на Възложителя. Заявките на
Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез електронЕо съобщително средство,
позвоJUIващо многократно възпроизвеждiше на змвката.
Срок на изпълнеЕие Ед конкретната заявка на възложтеля: до 10 /десет/ калепдарни
дни от датата на заявка на Възложителя.
Място на изпълненце: производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел" EAfl,

.- гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриалЕа зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3. Маркировка.
Маркировката включва:
- клеймо па ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материап
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата

Еомера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за матери&Iа
идентификациоЕен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със

съответЕия докуъ4ент от концол /Zl

__ 4. Щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервпите
части.
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните

документи:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител,
- Името или знака на зzlвода производител;
- Номера на съответната нормшrа (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество

-Фактура - оригинап;
- Приемо предzвателен протокол.
гарантираrrле, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложитеJlя.

,Щата:

Подпис:

(luие u фаuuлuя)



4.8. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИtIЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N9 8: ,,.ЩОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ
БЕзшЕвни тръБи от стомАнА мАркА ст з с рАзмЕри о159х5""

До:

"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

- гр. .........................

УВАЖАЕМИ ДЛМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособена
позиция ЛЪ8: ,r.Щоставка па fорещо валцоваIlи безшевни тръби от стомана марка Ст 3 с
ршмерп И159х5" по обществена rторъчка с предмет: ,Щоставка на горещо валцоваIlи
безшевни тръби по осем обособенп позиции 'i реф. J\Ъ КС-0З-2017-04, обявена чрез
кваrrификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквalния на
възложителlI.

Предлагаме да изпълним пълЕият предмет на поръчката, изискван от възложитеJuI.

Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариzlнт за изпълнение,

съгласно изискванията на .Щокументацията за участие.
При излълнение предд4ета на поръчката ще се придържаме точно към указаЕията на

Възложителя, техническата спецификация, общите изисквilния и към всички действшци
нормативЕи ltKToBe, прllвила и стандарти, които се отнасят до изпъJIнението на поръчката,

Предложените от нас условия сд както следва:

1. Описание на предлагапите от нас изделия:
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

м напменовапие
Мерна

ед.

К-во
наименование

Мерна
ед.

К-во
Производитыr

1 Тръба О 159х5 кг 1000

3обапелска: Всеки )"Iастник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецификачия на
rроцедурата, като отляво са попьлнени данните за изделиJrта, зададени от Възложителя, а отдясно трябва ла
опише своето предложение, вкJIючително производител и страна на произход на резервната част,

-.Щължина на тръбите - .......метра

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

1апознаtпu с-це а пDuемаме слеdнutпе чаловuя на Възлолtumеля:



- Колччесmваmа посоченu в Технuческалпа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каmо Възложumеляm не е dлъэtсен da заявч цялоmо колuчесmво по преdмеmа на поръчкаmа u

не Hocu оlпzоворносm за mова.

- Прч uзпълненuе на dоzовора Възло)lсuпеля сu запазва правоmо da нап,tапява llпu увелuчава

колuчесmвоmо по оmdелнu вudове uзdелuя.

- Необхоduл"tuпе BudoBe u колuчеспва uзdелuя tце се посочваm във всяка конкреlпна заявка на

възлоэюumеля.

2. Начиш на изпълнеЕие - Поръчката ще се изIIълнява чрез периодични доставки Еа

количества, опредеJlени по предварителни з€цвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕД,Щ.

.щоставките на изделията ще се извършват по заJIвка на Възложителя. Заявките на

възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство,

позволяваIцо многократно възпроизвеждtше на зa}явката.

Срок на изпълнение па коЕкретЕата заявка на възложтеля: до 10 /десет/ календарви

дIlи от датата на змвка на Възложителя.
Място на изпълнецие: производствена и скJIадова база на Възложителя в ,,Брикел" ЕА,Щ,

_ гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриzшна зона, при условие на доставка DDP съгласно

Инкотермс 2017.

З. Маркировка.
Маркировката включва:
- клеЙмо на ОТК на завода производител
- името или знака на производитеJUI

- номера на съответния стандарт за доставения материал

- името на стоманата
- номера на плавката
- номера ца партидата
- номера на сертификата за изпитание в съответствие със стандарта за материала

- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със

съответния док}мент от контрол /Z/

4. ,щокументи, които ще представяме нд Възложителя при достдвка на резервните
части.
при всяка доставка Еа изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните

док}менти:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака на завода производител;
- Номера на съответната норма.та (станларт) за съответната тръба;

- Марката на стоманата, Сертификат за качество
-Фактура - оригина,т;

- Приемо предавателен rrротокол.

гараrrтираме, че сме В състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

,Щата:

Подпис:

(аме u фаrиtлuя)



5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
5.1. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Nэl:
,,ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст 20 с рАзмЕри а22ю"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставка па горещо
ваJIцовани безшевни тръбп по осем обособепи позицип ", реф.ЛЪ КС-03-2017-04, обявена
чрез ква,тификационна система, Ви представяме нашето ценово предложение за Обособенд
позпция ЛЪ1: ,r,Щоставка па горещо ваJlцовани безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с

размери а22х3", както следва:
Предлалmrе за изпълнение предмета на обособената позиция, u 

"uoru"r"rur" "
условията на обществената поръчк4 обща цена в размер на
(словом: .. . .)

включва:
;;;; ;;; ;йа,,;;;;;

J\! Наимепование изделията,
съгласЕо пи

предложение

количество Единична
цена в лева

без.Щ.ЩС

Обща стойност в лева
без ДДС

1 Тръбаа22хЗ
Обща стойност в лева без ЩflС:

Предлаганата от нас цена за изпъJIнение на поръчката е в лева, без !!С, при условие на
доставка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в

,,Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриfulна зона.
В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и

общата стойност, поради допусЕата техническа грешка от наша страна, сме съгласни
Възложителят да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предтожените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на
предлагаIrата цеЕа от док}меЕтацията по процедурата.

Същите вкJIючват всички Еzlши разходи по изпълЕението на поръчкатц включително 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.

I{ените са твърди и не са обвързаЕи с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упомеЕатите в flокументацията за

участие.
.Щата:

Подпис:

(uMe u фалluлuя)



5.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Nо2:

,,ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст 20 с рАзмЕри из2х4"

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

във връзка с обявената обществена rrоръчка с предмет: ,r,щоставка на горещо
валцовани безпевни тръби по осем обособени позиции ", реф,Ш кс-0з-2017_04, обявена

чрез квалификационна система, Ви представяме нашето ценово пред'Iожение за обособена

,rЪ.оц"" ЛЪ2: ,r.ЩоставКа на горещО валцовднИ безшевни трьби от стомаЕа марка Ст 20 с

размери ИЗ2х4", както следва:
предлагаме за изпъJIнение предмета на обособената позиция, в съответствие с

условията на обществената поръчка, обща цепа в размер на
) ;;;;';;;"lйё;";;;;;

лъ Наименованпе изделията,
съгласно техническото ни

предложение

количество Едиппчна
ЦеЕа;В ЛеВа

без.Щ,ЩС

обща стойност в лева
без ЩЩС

1 ТръбааЗ2х4
Общд стойност в лева без ![С:

предлаганата от нас цена за изпълнение Еа поръчката е в лева, без !!с, при условие на

достzвка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в

,,Брикел" ВА,Щ, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриаJIна зона.

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

стойност, поради допусната техническа грешка от наша страЕа, сме съгласЕи Възложителят

да кJIасира Еашата оферта на база предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на
предлагмата цена от документациJIта по процедурата.

Същите вкJIючват всички наши разходи по изпълнението на поръчката, включително 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.
I{ените 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 Док)ментацията за

участие.

!ата:

Подпис:

(tbue u фамuлllя)



5.3. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л}3:

'ДОСТАВКА 
НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА

мАркА ст 20 с рАзмЕри а42х5"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставка нд горещо
валцовдни безшевни тръби по осем обособени позицпи ", реф. N КС-03-2017-04, обявена
чрез квыrификационна система Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена
позиция М3: ,,.Щоставка па горещо валцованп безшевни тръби от стомана марка Ст 20 с

размери И42х5", както следва:
Предлагаме за изпълЕение предмета на обособената позиция, в съответствие с

условията на обществената поръчк4 обща цена в размер на ...............
(словом: ................) лева без ,Щ.ЩС, която
вкJIючва:

Предлагшrата от нас цена за изпълнеЕие на поръчката е в лева, без !!С, при условие на
доставка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в

,,Брикел" ЕА,Щ, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриална зона.
В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата

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

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

предлагаЕата цена от документацията по процедурата,
Същите включват всички нtlши разходи по изпълнението на поръчката, включително тези

за доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласЕи с обстоятелството. че
Възложите:тят няма да заплаща каквито и да било допъпнителни разходи.

I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упомеЕатите в !окументацията за

ччастие.

,Щата:

Подпис:

]\& Наименовапие изделията,
съгласЕо техническото ни

предложение

количество Единична
цеЕа р лева

без !ЩС

Обща стойност в лева
без.Щ!С

1 Тръбаа42х5
Обща стойност в лева без !!С:

(ul,te u фаutьпttя)



5.4. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИI|ИЯ J\Ъ4:

,,ДОСТАВКА IIА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст 20 с рАзмЕри и60х6"

До:
"БрикЕл, ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществетrа поръчка с предмет: ,r.Щоставка на горещо
валцовани безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф.N КС-03-2017-04, обявена
чрез квалификационЕа система, Ви представяме Еашето ценово предложение за Обособена
позиция.}&4: ,r,,Щоставка на горещо ваJIцовани безшевни тръби от стоманд марка Ст 20 с
размери а60х6", KtlKTo следва:

Предтагаме за изпълнение предмета на обособената

условIбIта на обществената поръчка, обща цена в размер
позиция, в съответствие с
на

лева без ЩflС, която

J\b Напменовапие изделията,
съгласпо технпческото Еи

предложепие

количество Единпчна
цена р лева

без ДДС

обшtа стойност в лева
без ДДС

l Тръба О60хб
Обща стойност в лева без !flC:

Предлаланата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без .Щ.ЩС, при условие на
доставка DDP база на Възложите;rя /Инкотермс 2017l в ,,Брикел" Р{Щ, гр.Гълъбово - Извън
града, обл. Стара Загора.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единичЕи цени и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от Еаша страна, сме съгласни Възложите,пят

да класира нашата оферта на база предложените по-ниски цеЕи.
Предложените цени са определеЕи при пълно съответствие с условията за образуване на

предлаганата цена от документадията по процедурата.
Същите вкJIючват всички наши разходи по изпълнеЕието на поръчката, вкJIючително тези

за доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелс,r,вото. че
Възложителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни разходи.

IJените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за

участие.
.Щата:

Подпис:

(uMe u фа:чtuлuя)



5.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Nр5:

,,ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст 20 с рАзмЕри о108х4"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

лъ Наименование издеJIията,

съгласно техническото ни
предложение

количество Единична
цена р лева

без !,ЩС

обща стойност в лева
без ДДС

1 Тръба О 108х4
Обща стойност в лева без .Щ.ЩС:

Предлаланата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !!С, при условие на
доставка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в

,,Брикел" EAfl, гр.Гълъбово, обл. Стара Зrгора индустри.rлна зона.
В случай, че бъде открито несъответствие между предложеЕите единични цени и общата

стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложите,rят

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

предлаганата цена от док}ментацията по процедурата.
Същите включват всички наши разходи по изпълнението на поръчката, включително 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 платежItи

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокlментацията за
ччастие.

!жа:

Подпис:

(uMe u фамlлuя)



5.б. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ N!б:
,,ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст з с рАзмЕри оlззх4"

До:
"БрикЕл, Еш - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена порътша с предмет: ,rflocTaBKa на горещо
вдлцовани безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. N КС-0З-2017-04, обявена
чрез квалификационна система, Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена
позиция Мб: ,rflocTaBKa на горещо валцовани безшевни тръби от стомаЕа марка Ст 3 с
размери И|33х4", както следва:

Предлагаir.rе за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответстэие с
условията на обществената поръчк4 общд цена в размер на
(словом: .. ...........)
вкJIютIва:

;;;;;;; lйё; ;;;;;

лъ Наименование изделията,
съгласпо техническото ни

предложение

количество Единична
цена л левд

без ДДС

Обща стойпост в лева
без Щ!С

1 Тръба О133х4
Обща стойност в лева без ДДС:

Предлаганата от нас цена за изпъJIнение на поръчката е в лева, без !!С, при условие Еа
ДОСТаВКа DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в
,,Брикел" ЕА{, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриална зона.

В слl^rай, че бъде открито несъответствие между предложените едивични цени и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят
да класира нашата оферта на бzва предложените по-ниски цени.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на
предлагaшата цеЕа от документацията по процед}рата.

СЪЩИТе ВКJIючват всички наши разходи по изпълнението на поръчката, включително тези
за Доставката До Мястото на изпълIlение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелс,гвото. 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 платежЕи
средстваJ форми на плащаЕе и гаранции, освен изрично упомеЕатите в !окументацията за
ччастие.

.Щата:

Подпис:

(tcMe u фсLмсь,tuя)



5.7. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Nэ 7:

'ДОСТАВКА 
НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА

мАркА ст з с рАзмЕри о159х4"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка на горещо
валцовани безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. N КС-03-2017-04, обявена
чрез ква"rификационЕа система, Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена
позиция Лt7: ,r.Щоставка на горещо ваJIцованп безшевпи тръби от стомана марка Ст 3 с
размери И159х4", както следва:

Предrагаме за изпълнение предмета на обоообената

условията на обществената поръчка, обща цена в размер
позиция, в съответстрие с
на

лева без ЩЩС, която

J\i| Наименовапие изделиятд,
съглдсно техническото пи

предложение

количество Единпчна
цеЕа р лева

без.Щ.ЩС

обща стойпост в лева
без ДДС

1 Тръба О159х4
Обща стойност в лева без .ЩflС;

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без .Щ!С, при условие на
доставка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложителя в

,,Брикел" ЕА,Щ, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриална зона.
В слутай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата

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

да класира нашата оферта на база предложеЕите по-ниски цени.
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на

предлаганата цена от документацията по процедурата.

Същите вкJIючват всички нilши разходи по изпълнението на поръчката, включително тези
за достzвката до мястото на изпълнеItие. Запознати сме и сме съгласЕи с обстоятелството. че
Възложителят няма да зашлаща каквито и да било допълнителни рaвходи.

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 упоменатите в !окументацията за

участие.

!ата:.
Подпис:

(шuе u фмltlпuя)



5.8. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЩИЯ Л} 8:

,,ДОСТАВКА НА ГОРЕЩО ВАЛЦОВАНИ БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ ОТ СТОМАНА
мАркА ст з с рАзмЕри о159х5"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r.Щоставка на горещо
валцовани безшевни тръби по осем обособени позиции ", реф. Ш КС-03-2017-04, обявена
чрез квалификациоЕна система, Ви представяме Еашето ценово предложение за Обособепа
позиция J\Ъ8: ,r,Щоставкд на горещо валцовани безшевни тръби от стомапа марка Ст 3 с

размери CI159x5", KztKTo следва:
Предlагm,rе за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с

условията на обществената поръчка, обща цепа в размер па ...............
(словом: . .. . .. . ...) лева без .Щ.ЩС, която
вкJIючва:

Предлаганата от нас цена за изпълнение Еа поръчката е в лева, без !l[C, при условие на
доставка DDP съгласно Инкотермс 201 7, в производствена и складова база на Възложите:тя в

,,Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, обл. Стара Загора индустри.rлЕа зона.
В случай, че бъде открито несъответствие между предтожените единични цени и общата

стойност, поради допусната техЕическа грешка от наша страна, сме съгласни Възложите,пят

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

предлаганата цеЕа от док}ментацията по процедурата.
Същите вкJIюtват всички нzlши разходи по изпълнението на поръчката, включително тези

за доставката до мястото на изпъJIнецие. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството, че

Възложителят няма да заплаща каквито и да било допълнителЕи разходи.
I {ените са твърди и не са обвързаI с каквито и да е други условия, кредитIrи и платежни

средства, форми на плащaше и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията за

участие.

.Щата:

Подпис:

J\ъ Наименование изделията,
съfласно техническото ни

предложение

количество Единична
цена р лева

без ДДС

обrца стойност в лева
без.Щ.ЩС

1 Тръба О159х5
Обща стойност в лева без ДДС:

(uMe u фалltLпuя)



гр. ......................,.

,Щекларатор :

/..........,......,.....,. . .,.......,.....,.,,.....,.,..l

извлечение от Закона за мерките срещу изIIирането на пари

сИ като лице по чj1, 3, ал,2. т,32 от зМиП) идентифицират

иент - юридическо лице, каюо и предприемат действйя за

зможност идентифицирмЕто може да се извърши чрез

ощника на юридическото лице""
ика за прилагане на ЗМИП

Чл'll'(l)Декларациятапочл.6'ал'2ЗМиПсеподавапредjlицетопочл.з.а,'].2иззМиПиЛипредопреДеJ-Iеяотнего
служител преди извършван9то на операцията или сдслката,



_ъ_____ъ

6. Проект на до.овор.

{нес ......2018 г., в гр. Гълъбово, между:

банка,,.......... " 
^д;; 

'фIllаЦlаl'еЛНа СМеТКа: IBAN: ..,.............; Bra,-*_. ...краткост изпiлнитffi 
lP' """"""",, ПРеДставляван" 

". .....,.'.....'..]._....; ;;rr;";; ;j

На основание чл. l12 от ?я-л-- лл _

й ?ff",XiXl"1|i"(:r^9_T_) и Решение j\b ....... отй ?ff,",iiii"lii"':',9-.T') и Решение j\b """, orкс- ,о"о" ," Iij,J.1 i?1'_']"'"" поръчка с IIредмет:
,До Изпълнйтел 

"r;;;;j_1'__:i-'Hиe 
Л9 ....... о1кс- . .,.lv vv(,LUUeHa позиция 

". 
...., ,]|111.]о ""*, ой]"-Ё;";1hЖ :,,T:;:il

се сключи настоящият договор за възлагаЕе на обществе Еа ПОРЪЧКа лри следните условия:

краткоствъзложитЕл ;";; о";;;;;о, ;"fffiJ*
й

,!Y NL UJlzUl 7г -----...t црUцrиJIи и др,/ за нуждитсz. увделиято, предмет Еа
*"#н;т* са описани по наи

ентацията 'О И ДРУГи

е за изпъл
следва да се считат за прилож

JH:#,r" 
след подадена ,,-unu о, 

"rrл. 
_ л от договора.

Многократно uо.ооо"ru.*оu|ИД. 
ИЛИ чрез ;;;;;;";' |'"а- 

На ВЪЗЛОЖИт"", nb",,
+. условията ?я ллл-л .__ 

, яе на заявката. , "",- ;ъобщит** .о.r.r"Ь. ж#ý#4. Условията ," ;ъ";;;Тt 
на заявката. l-рgлсIВО! позволява

ОЛисание 
" r"Йi" l]"li#.:::*"" В ДОКументацият

Нение на поръчк;;;-"'-ЧlИ 
ia За ОбrЦеСТВеНата поръчка - об



II. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
1. Общата стойност на договора е ...........,.... лв. /. . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . /, без.ЩЩС, при условие
на доставка DDP площадка ,,Брикел" ЕАД, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017.
2. Вдиничните цени на изделията са съгласно I{eHoBoTo предложеЕие (Приложение Nq3 към
договора) и Протокол за проведени преговори в процедура по договаряне с предварителна
покана за участие (Приложение Ns4 към договора), които следва да се считат за нерaвделна
част от договора.
3. Плащането на достilвените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след
осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен
протокол и фактура-оригинал издадена съгласно чл.l1З от ЗДДС. Срокът за плащане тече от
датата на последното събитие или на последно представения документ.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срокът за изпълнение на дейностите по договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от
датата на подписването му. ,Щоговорът запазва обвързващото си действие до извършване на
всички плiuцания, изтичане на гараЕционните срокове съгласно Раздел VII, т.1 от настоящия
договор и връщане на предоставената гаранция за добро изпълнение.
2. Срокът за фактическото изпълнение Еа всяка отделна доставка след заявка е до 10 (десет)
календарни дни от датата на изпращане на збIвката.
3. Срокът на действие на договора се удължава и горни,r,с 0роковс 0пират да текат при
настъпването на непреодолима сила непредвидено или непредотвратимо събитие от
извънреден характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове,
обществени вълнения), възникнало след скJIючване на договора 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 страна за
това.
4. Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за
експедиция на изделията, миним}м l (елин) работен ден преди доставката им. Възложите,лят
организира извършването на входящ контрол на доставката.
2. При доставка Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, описани в
документацията по обществената поръчкq а именно:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;
- Името или знака Еа завода производител;
- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответЕата доставка.

,Щоставка без изискуемите док}менти няма да бъде приемана от Възложителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възложителя в
присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява количеството
и качеството на изделията (чрез визуатен контрол) и се извършва инцидеЕтно заI\4ервzlне на
изделията, включително по дължина на тръбата и дебелина на стените, нilличието и
окомплектовката Еа експедициоЕЕи док}менти, При липса на забележки представителите на
страните подписват приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че съответните изделиJI
са доставени в склада на ВъзложитеJuI.
4. При констатиране на откJIонения в количествено отношение по време на визуаlлния
входящ контрол, Изпълнителят доставя липсващите изделия в срок до 5 (пет) работни дни. В
приемо-предавателния протокол се отрaвяват доставените в склада на Възложителя изделия,
кzжто и всички възраDкения на сц)ztните по повод доставката. Всички допълнитепни разЕоски
на Изпълните-тlя по повод коригиране на количествата, включително транспортните разходи,



са за негова сметка. Доставени в повече от 50% от змвените количества тръби няма да бъдат
з€шлащаци от ВъзложитеJlя.
5. При констатирани по време на визуалния входящ коIrтрол несъответствия в качеOтвото,
Възложителят връща на Изпълните.rrя некачествените изделия като в приемо-предавателния
протокол се оrrисват оставащите в скJIада на Възложителя изделия, както и количеството на
същите и причините за връщalне на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в срок
до 5 (пет) работни дни да достави на Възложителя изделия, зilменящи върнатите му и
отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получzване на
новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изделията се
приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноски
на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспортните

разходи, са за негова сметка.
6. В прочеса на влаIане на доставените изделия, Възложителят извършва текущ контрол за
качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се установят несъответствия в качествено
отношение с показателите от заводските документи, Възложителят уведомява Изпълнителя
за коЕстатациите си и каЕи негов предстzlвител, който трябва да се яви в срок 3 (три)
календарни дни, за да бъде съставен двустраЕен констативен протокол за откритите
недостатъци по изделията. В протокола се отбелязват евентуалните възражения на
Изпълнителя. Ако в горния срок не се яви предстtlвител на Изпълнителя за констатирalне на
недостатъците, Възложителят сам съставя констативен протокол, в който се описват
откритите недостатъци и който е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. Ако явилият
се предстiвител на ИзпълнитеJIя откаже да подпише констативния протокол, Възложителят
отбелязва това обстоятелство в присъствието на двама свидетели, които могат да бъдат и от
персонала му, след което протоколът е задължителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок
до 5 (пет) работни дни от датата на констативния протокол, Изпълнителят е длъжен да
достави на Възложителя, изделия, заменящи некачествените и отговарящи в качествено
отношение на изискванията на Възложителя. При получаване на новите изделия отново се
извършва входящ контрол. Изделията се приемат с подписването на приемо-предавателен
протокоп. Всички допълнителЕи разноски на ИзпълнитеJuI по повод замяната на
некачествени изделия, включително трalнспортните разходи, са за негова сметка.
7. Във всички случtм на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т. З от Раздел
IX на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия, за дата на доставка се приема датата на приемо-
предавателните протоколи по т.4, т.5 и т.6, от настоящия раздел, подписан от двете страни
без забележки, след доставка на материали, отговарящи Еа изискванията на Възложителя в
количествено и качествеIlо отношение.
9. В срок до 5 дни, считано от датата на съответния приемо - предавателен протокол,
Изпълните:rят представя на Възложителя факryра - оригинi}л, съдържаща описание на реаJIно
доставените при конкретната зiulвка изделия, номер на договора, единични цени, количества
и обща стойност. Към фактурата се прилага съответния приемо - предавателния протокол.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1. Опаковката е стандартна, подходяща да укрепи стабилно изделията при превоз и да ги
предпази от повреди по време на транспорта, пренасянето, товаренето и р,Lзтоварването.
Опаковката съответства на изискванията за предпазване от влажност и корозиJI, атмосферни,

физически и химически въздействия.
2, Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължащи се на
недобро укрепване на товра! неподходяща опilковка или опаковаЕе с некачествени
материilли. В случай на повреди по време на транспорта, дължащи се на рiвдвижвalне на
товара, лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за
своя сметка.



З. След доставката, опаковката остава в собственост на Възлоltсителя Il същltят lte дъJl)lill
връщането и на Изпълнителя,
4. Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или докуп,{енти! от I(oIlTo J(a е

видно годината и месеца на производство,

VI. ГАРДНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Преди сключваIIе на договора Изпълнителят представя гаранция за добllо лIзпълIIеIIIIе

в една от форллите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на ......,,,.лв. /, . . . , , . . . . . . , , . ...,......l,
представляващи 4 О/о от стоЙността на договора! закръглена до лев.

2. Гаранцията се връща Ira Изпълнителя не по рано от 60 (шестдесет) дн}i слеjt
изтичане срока на договора съгласно T.l. от раздел III на настоящия договор! при липса на

забелеясIси от Възлолtителя и отправено пI,Iсмено искане от страна на Изпълнлrтеля до
отговорника по договора,
3. Възлоltсителят иN{а право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълrlитслят
не изпълltи в срок доставката на IIзделията. като просрочи установените срокове с повеtIе оl
3 (три) работни дни! не изпълни в срок някое от задълженията си по Раздел IV, T.i-T.6 илrt псl

Разлел VIII, т.2.3. - т.2.5, или дължи неустойки по Раздел IX от Щоговора, както и пI]lI ]]crltio

друго частично или неточно изпълнение, или пълно неизпълнение,

ЧII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

1. ГаранционFIият срок на доставяните издеJIия е 12 (дванадесет) месеца от датата lla
влагане на изделията в проIlзводство, но не по - късно от 18 (осемнадесет) месеца от дtlтаlтil
подписване без забелехски на приемо предавателен протокол за приемане на изделIлята.
2. Изrълнителят гарантира, че доставените от него [lзделия са нови1 неупотребя ван t l-

отговарящи на изискванията на стандартите и Техническите условIlя! ](aItTo lI на
изискванията от документацията към обществената лоръчка.
3. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са мина,ци всичкlл етапи lla
заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
4. Качеството на доставените изделия се удостоверява с изискуемите доItуNlеllти,

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1.1. има право:
1 .1.1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Въз,ltоlttи,ге.llяt ll
изпълнение Ila това му правомощие са задъл)кителни за Изпълнителя, лоI(олI(ото тезll

указания не излизат извън рамките на договора.
\.1 .2. да не приеме изделията, в случай, че иtчtа забележки за неточно изпълllеllllе в

количественно или качественно отношение,
1.2. е длъжен:
1.2.1. да заплати дъJIжимите от него суми в сроковете и рzвмерите, съгласно Раздел Il ol
настоящ}Iят договор;
1,2,2, да приеме доЬтавI(ата и да подпише приемо - предавателен протокол, ако изделtIя,I,а

отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представенIi BcIirlI(lI

придl]ужителни .Llок}\,{енти.
2. ИЗПЪЛ]-lИТЕЛЯТ:
2,1 . се задължава да уведоN,lи Възложителя 1 ден преди готовност за доставка,
2,2, се задължава да представи необходимите документи при доставка;
2.З. се задължава да изпълни поръчката качествеI{о в съответствие с прило)I(ено,I! в

офертата му техническо предложение, неразделна част от договора;
2,4, се задължава да достави изделия в срока, упоменат в Раздел lII от договора.

,]



2.5. се задължава да подмени некачественото изделие с качествено при дефект, пропуск
или откJIонение в качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, при
въвеждането им в експлоатация или по време на гаранционния срок. В тези случаи, както и в
случмте на забава, той се задължава да заплати и уговорените в настоящия договор
неустойки.
2.6. се задължава при док}ментирането на сделките /фактурирането/ да спазва
изисквzlнията на чл. 1 13 от ЗЩ!С и чл.4 от Закона за счетоводството.
2.'7. се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускаlне до
територията на ,,Брикел" ЕАД и да изпълнява тези изисквания.
2.8. В еднодневен срок от подписвzlне на договора да осъществи контакт с отговорника по
договора и с негово съдействие да съгласува с компетеЕтните лица на Възложителя от
отдели ,,Безопасност и здраве при работа" и,,Екология", както и РСПБЗН, необходимостта
от представяне на документи за допускане до територията на дружеството. Компетентните
лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи.
2,9, Има право да получи дължимите суми за извършената доставка;

1. При забава в плащанията Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на
0,1 О/о на ден, върху неиздължената в срок цена на доставените изделия, но не повече ciT 5 О%

от стойността на забавената с)ъ{а.
2- При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за достiвка на
изделията, както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на
коЕстатирzш{и несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV от настоящия договор,
изпълнителят дължи неустойка в размер gа 1уо на ден върху стойността на забавеното
изпълнение, но не повече от 150% от стойностrа на договора.

Ако забавата в изпълнеЕие на посочените по - горе задължения на изпълнитеJUI
надхвърJIи 20 (двадесет) кarлендарЕи дни, или ако доставените изделия са с такива
недостатъци, че не могат да бъдат използвани за обичайното или договорното си
предназначение, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
3. При неточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дължи неустойка в

размер на 3ОZ от стойността на договора за всеки ycTaIloBeн случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи
неустойка в размер на 30О% от стойностга на договора.
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да
изтегли гарашцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.
6. За дължимия piшMep на съответната неустойка по този договор изправЕата страна
състtlвя протокол и го предоставя Еа Ееизправната страна.
7- При скрити недостатъци, съществувапи преди доставката на изделията, Възложителят
има право да развilли договора като върне изделията и полу{и обратно цената заедно с

рzвноските и вредите си от покупката, да иска намalление на цената или да иска
Изпълнителят да попрzви изделията за своя сметка, или да ги замени с качествени изделия!
като дължи уговорената в т.З от настоящия раздел неустойка. Това право на Възложителя се
погасява с изтичането на шест месеца от датата на предаването на изделията.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

1. ,Щоговорът се прекратява:
- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на cTpzlниTe,
- при неизпълнение на Еякое от договорните задължения на Изпълнителя - с 10 (десет)

дневно писмено предизвестие от страна на Възложителя;
- с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.



2. Прекратяването на договора се извършва на основаЕията и по прzlвилата,

регламентирани в ЗОП.
к.подсъдност

1 . На основание чл-1.1'7 , м-2 от ГПК стрztните се спораз}мяват, че в случай на
невъзможност за решавaше на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на

разглеждrше от компетентЕия съд по местоседалището на Възложителя.

хп.оБщщщ
1. ,Щоговорът влиза в сила от момеЕта на подписването му от двете страни.
2. За слуrаи, не).редени с разпоредбите на настоящия договор, се прилагат Търговския
закон и др}тите действащи в Република България нормативЕи актове.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпJuIра, по един за всяка
cтpalra, при спазване на общите изисквiшtия на Търговския закон, Закона за задълженията и

- договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възникнапи при изпълнението на настоящият договор
- (включително връщане на гаранциJIта за изпълнение), Излълните,лят се обръща. към

отговорника на договора,}тазан по-долу.

Отговорник по договор от страна на ИзпъJшителJI:

/ Име, фамилия, длъжност/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/янилинпАвлов/ /. . . ... . . . ... . .. . . .... . . ../

ИЗГоТВИЛ:

СЪГЛАСУВАЛИ:



7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОIIАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

I. Общи условия
1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата на
квалификационната система, се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна
покана за участие.
2. Всяка конкретЕа поръчка, възложена чрез квалификационна система, получава уникzrлен
номер. Уника",rният номер съдържа референтен номер на системата, създадена от
възложителя, годиЕа на създаване на КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-
2017-01).
3. .Щокlтлентите, свързани с конкретна поръчка по системата, се обособяват в отделна
електронна преписка в конкретната система и се публикуват в профила на купувача.
4. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до док)ментацията не по-късно от датата на изпращане на поканите за представяне
на оферти. В поканата се посочва хипервръзка към електронната преписка в профила на
купувача, на който е достъпна док}ментацията за поръчката.
Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа конструктивна док}ментация,
чертежи, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се
публикува в профила на куIIувача, в електронната преписка на поръчката към системата,

раздел,,Техническа спецификация".
5. При възлагане на поръчки в раI4ките на квалификационната система, възложителят с
решение одобрява поканата за представяне на оферти и документацията за r{астие. Поканата
се изпраща до определените в решението кандидати.
В случай, че участникът няма посочен факс, поканата се счита за връчена:
_ когато е изпратена на посочения от )ластника електронен адрес и е получено потвърждение
по e-mail (на експерта, посочеЕ в поканата), че е полу{ена от участника. Потвърждението
следва да е подписilно от представляващия дружеството, подпечатано, сканирано в pdf
формат;
- когато е изпратена чрез куриер9 и е получена обратна разписка. В този случай, разходите са

за сметка на участника.
6. Възложителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица,
които не са включени в системата, в решението за възлагане на конкретЕата поръчка или са
изкJIючени от системата.
7. В профила на купувача, в елекц)онната преписка на коЕкретЕата поръчка, се публикуват:
- Решението за откриване на поръчката;
- ,Щокументацията за участие, образци на документи;
- Поканите до участниците;
- Разяснения към документацията;
- Решението за изменение на документацият4 както и промеЕената документация;
- Протоколите и докJIада от работата на комисията,
- Решение за прикJIючвzrне на поръчката;
- Както и всички др}ти документи съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на )лIастник, еднократно да
направи промеЕи в поканата и док}апентацията за участие в поръчката. Лицата могат да
направят предложения за промяна в док),ментите в 5 /пет/дневен срок от публикуване на

решението в профила на купувача. Решението за изменение и променената документация се
публикуват в профила на купувача в срок до 8 /осем/ дни след публикуване на Решението за
откриване на поръчката. В случай, че последният ден от срока за rryбликуване е неработен,
Решението за промяна и док}ъ4ентацията се публикlъат в първия работен ден.
Възложителят не уведомява поканените участници за промяната.



Участницпте са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на
решения за промяна в конкретната поръчка.

9. Всеки уrастник може да поиска писмено от ВъзложитеJuI разяснения по документацията за
участие в срок до 7lседемl календарни дни след Iryбликуване нд документацията в
профила на куIIувача. В посочения срок искането следва дд е входирано при
възложителя. Възложителят е длъжен да отговори в срок до 3 /три/ календарЕи дни след
постъпване на искането. В случай, че tIоследният ден от срока за rryбликуване е неработен,
разяснението се публикува в първия работен ден. Рaвяснения по постъпили зtlпитвания се
публикуват в профила на кlтувача и не се изпращат на поканеЕите )п{астници.
Участниците са длъжЕи да следят профила на купувача относно публикуване на
разяснения към конкретната поръчка.
Искането за рiвяснение се изпраща на посочения в поканата адрес по факс, поща, куриер,
лично или по e-mail. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписано и
подпечатано от представJuIващия дружеството. Препоръчително е искането за разяснение да
бъде изпратено по начин, гарантиращ навременното му получаване от възложителя.
10. В електронната преписка на поръчката, в профила на к},пувача, се публикуват писмеЕи
рiвяснения по условията на обществената поръчка.
11. Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.
12. В случай, че срокът за подаване Еа първоначални оферти е удължен, Възложителят
писмено уведомява покiшените участници за крайния срок за подаване на оферти.
13..Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени
или допъJши офертата си.
14. В слрай, че срокът за подаване на първоЕачzlлни оферти е удължен, всеки участник може
да оттегли офертата си и да я подаде отново в срока, определен от възложителя.

II. Подаване на оферти
1. Офертите се подават в }.праlвлението Еа дружеството, Област Стара Загора, общ. Гълъбово,
гр. Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на ,,Брикел" ЕА!, при
спазване на пропускателния режим на възложитеJIя.
2. Оферта, предст€lвена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатarна или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на
участника.
3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото,
определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица! те се включват в списък, който се

подписва от представител на възложителя и от присъстващите 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 на председателя на
комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото
лице и от председатеJuI на комисията
4. .Щокументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска, или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна ра:}писка. на адреса посочен от възложитеJuI в
поканата,
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, раJходите
са за сметка на участника. Рискът от загубване на офертата или непопучаване на офертата в

указzlния срок и час е за сметка на участника.
Възложите,лят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на
указания адрес и час.
5. !окlментите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително ),частниците в обединението когато е
приложимо;



- адрес за кореспоЕденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование на поръчкатц референтен номер, а когато е приложимо и обособените
позиции, за които се подават док)а4ентите.
6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и )частникът подава оферта за повече
от една позиция, се подава едЕа опаковка, съдържаща документите за съответните позиции.
Възложитe.lrят пе изисква документите за отделЕите обособени позиции дд бъдат
отделно опаковани.
7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от док}ментите в
опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, нмменование
и референтен номер на процедуратц а когато е приложимо - и за коя обособена позиция се
отнасят.
8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в регистъра на
възложитеJIя и на документа, издаден ца приносителя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".

III. Изисквания към участниците при подfотовка на първоIlачална оферта
1. Образците, приложени към док}ментацията за участие, са задължителни. При подаване на
офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциfuтен характер и да
изисква от възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на
конфиденцишrност по отЕошение на предложенията от офертите им, които подлежат на
оценка.
2. Първоначаrrната оферта се изготвя и подава на български език.
3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посочени в

документацията.
4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в

док}ментацията. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в

документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички
сJý4Iаи е риск за участника и може да доведе до отстрilняването му.
5. Всеки участцик може да подаде само една оферта.
6. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените
дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изисквaшията на
Техническите спецификации и условията за изпълIIение на поръчката.
7. Вариантност на офертите се рaврешава само ако това е изрично позволено в поканата
и/или докlментiщията за участие.
8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в
поканата изрично е посочеIlо, че r{астниците могат да подадат оферта за една, няколко или
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да вкJIючва пълния обем по
предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената поръчка
или част от съответната обособена позиция (група) не се рaвглеждат и участникът
представил такава оферта се отстраЕява.

IV. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката
1. Първонача"rната оферта включва:
1.1. ,Щокумент - образец на първоначална оферта, който е задължителен и се представя в
офертата заедно с приложеЕията.
*Когато участникът подава оферта за повече от една обособепа позиция, се представя
един документ (образец на първоначалпа оферта), в който изричцо се посочва за кои
позиции се отнася офертата.
1.2. .Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
1.3. !руги документи, описalни в образеца на първоначална оферта, и изисквани като

приложения от възложителя към образеца.



1.4. Предложение за изпълнение на поръчката:
1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискванията на възложитеJuI - по приложен образец
1.4.2. !окlмент за уrrълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на у{астника - оригиЕaш или заверено от участника копие. (представя се само
ако това лице не е законен представител)
1.4.3. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е

изисквано от възложитеJIя в поканата и док}ментацията.
|.4.4. [руrа информация и/или док}менти, изисквани от възJIожителя в док}ментацията и
описilни като приложения в образеца на оферта.
*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
изготвя и представя отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

1.5. Запечатац Еепрозрдчен плик с нддпис ,,Предлагани ценови параметри":
1.5.1 Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово
предложение, съдържащо предложението на )п{астника относно цената за придобиване, и
предложенията по други показатели с парично изражение - по приJIожен образец.
1.5.2. !руга информация и/или документи, изисквtши от възложителя в док}ментацията и
описани като приложеЕия в образеца на ценово предложение.

I-{eHoBoTo предложение се поставя в отделен зtlпечатан непрозрачен плик с надпис ,rПредлагани
ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по т.1.5
Върху плика се посочва:

_ наименование на участника;
- наименование на поръчката и обособената позицията.

*Когато процед}рата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
предстztвя отделеЕ плик ,rПредлагани ценови параметри", с посочване на позицията за
която се отЕасят, които се поставят в опдковката.

1.б.Опис на представените доьтменти.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, включително
представените мостри, ако има тzlкива.
*Когато rrоръчката е рiвделена на обособени позиции, се представя един опис! в който се
описва документите по всяка обособена позиция.

Всички докlменти! по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна
стаЕдартна папка и подредени по реда, yltzвaн в настоящите указания.

V. Разглеждане на офертите
1, За разглеждане на първоначалните оферти за участие в поръчка, обявена чрез
ква.тификационна система, възложитеJIят назначава комисия по реда на чл.51 от ППЗОП.
2. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опilковки,
като проверява за наличието на отделеЕ зalпечатан плик с надпис ,,Предлагани ценови
параrrлетри" .

3. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително
ообявените условия. Комисията прилага чл.54, м.8 и 9 от ППЗОП
4. Комисията не разглежда предложенията за изпълнение на поръчката (техническото
предложение) на участниците, за които е установено, че не отговарят на изисквalЕията Еа
възложитеJIя, вкJIючително не е представен документ изискван от възложителя по т.1.1-1.3,
раздел IV от настоящите указания.



5. Комисията не отваря пликът с предлагаIIите ценови пара-N.{етри на r{астник, за който е

установено, че техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя,
вкJIютIително 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 участникът се
отстранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при нt}личие на
обща цена, не се счита за непълна оферта.

6. За уrастие в договарянето се канят само участници, чиито оферти отговарят на
изискванията на 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. Заседаяието за опредеJu{не поредността на провеждане на преговорите с допуснатите
участници е публично и на него могат да присъстват представляващия/те участника или
негов упълномощен 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 знаци пликове, съответстващи на броя на
допуснатите оферти. Пред присъстващите на заседанието на комисията лица (в ёлучай, че
има такива), председатеJUIт поставя във всеки плик по един билет с поредеЕ 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 покilнени участници, председателят на комисията
изготвя толкова билета с поредни номера, колкото са присъстващите.
Пликовете се запечатват от председателя и се поставят в к)тия с отвор. Председателят на
комисията кани, по реда на вхомщите номера на първоначаJIните оферти, всеки от
шрисъстващите участници да избере по един плик от кутията. След изтегляне на плика и
оповестяване на съдържащия се в него номер на билет, участникът се вписва в списък като
посочва номера на изтегления билет и се подписва.
В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се о[ределя
по следния наt{ин - у{астник с изтеглен билет Np1 е първият участник, с който ще бъде
проведено договаряне. Участникът, изтеглил билет с последния пореден номер, е поспедният
участник с който ще бъде проведено договаряне.
Когато за участие в договарянето е допуснат един )лIастник, не се провежда жребий.
11. Участнпк, който не се яви на rryбличното заседание Еа комисията за определяце
поредността на договарянето се клдсира с първоначално предложената ценова оферта.
Това обстоятелство се описва в отделен протокол на комисиятд.
12. Комисията провежда преговори с допуснатите riастници на същия ден, в който се
провежда жребия.
1З. Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в докр{ентацията за

участие, с цел договаряне на по-благоприятЕи за възложителя условия.
На преговорите участЕиците ЕJIмат право да предлагат цени (обща и единични) по-високи от
първоначално предложените в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или
единични) по-високи от първоIrача,,lно rrредложените в плика с предлаганите ценови
параN.{етри се отстранява от )л{астие.
14. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в
отделен протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
15. Когато договорено предложение, свързано с цена или рzrзходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятЕо от средЕата стойност на предложенията
на останalлите участЕици по същиJI показател за оценка, комисията изисква подробна
писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от
получаване на искането.



16. Полуrената обосновка се оценява по отношение на нейната rrълнота и обективност
относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, Еа които се позовава участникът. При
необходимост от r{астника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката
може да не бъде приета и г{астникът да бъде отстранен саN{о когато представените
доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената ц ена или рщходи.
17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията може при
необходимост да иска разяснения за данни, змвени от участниците, иlили да проверява
зfuIвените даЕни, включително чрез изискване на информаuия от други оргarни и лица.
18, Комисията може да прилага чл.104, а,т.5 от ЗОП когато е необходимо.
19. Комисията изготвя докJIад за резултатите от работата си.
20. В 10-дневев срок от угвърждаване Еа доклада Възложителят издава решение за
оIIредеJU{не на изпълнител или за прекратявalне на процедурата. Решението се изпраща на

)дIастниците и се публикра в профила на купувача, в електронната преписка на
процед)рата.
21. Участниците, класирани Еа първо и второ място, са длъжни в седем дневен срок след
получаване на решението за опредеJuIне на изпълнител да представят на Възложителя
актуаJ,Iизирано ценово пред.Iожение с посочени единични цени в рамките на договорената

цена (обща стойност на договора) за изпълнение предмета на поръчката. Участниците нямат
право в актуirлизираЕото си ценово предложеЕие да предлaгат цени по-високи от
първонача!тно предложените единични цени. Изискването се прилага, когато се договаря 0%

(прочент) отстъпка от предложената обща стойност за изпълнение на поръчката или се

договаря обща стойност за изпълЕение на поръчката.
Актуализираното ценово предложение се представя на хартиен носител в отдел ,,Търговски",
подписано и подпечатано от участника. Същото става неразделна част от договора, който се
скJIючва с участника, определен за изпълнител.
Не се сключва договор с участник, който не представи актуализирано ценово предложение.

YI. Сключване на договор
1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
Еачина Еа скJIючвtlне Еа договора, съгласно чл.68 от ППЗОП. ,Щоговорът за обществена
поръчка се сключва при условията на чл,1 12 от ЗОП.
2. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицираlо обединение на
фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаваЕе на юридическо лице, договорът се скJIючва след представяне на док}ментите по
чл.70 от Правилника за прилiгане на ЗОП.
4. ,,Щокументи при сключване на договора:
4.1. ,Щокументи съгласно изискването на чл. 58, arr. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган,
за удостоверяване липсата на основания за отстранявalне по чл. 54;
Свидетелството за съд,tмост следва да е валидно към датата на скпючвzIЕе на договора,
всички остalн€}ли документи следва да бъдат издадени до 60 ка,тендарни дни преди датата на
подписване на договора. ,Щокlментите се представят в оригиIIаlл или нотариално заверени
коIIиJI.
4.2. .Щокументи по.т,т.67, ыr.6 от ЗОП за доказв.ше съответствието с критериите за подбор на
възложителя, посочени в квалификационната система. В слу.rай, че док}ментите са
предстzвени или изискани от комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, не се представят
при скJIючваЕе на договора.
4.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети
лица, док}ментите по т.4.1 и т.4.2, от Раздел VI, се представят и за тях.
4.4. Гаранция обезпечаваrца изпълнението на договора. Гараншиите се предоставят в една от
следните форми, по избор на rIастника:
- парична сума;
- банкова гаранция;



- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнитеJIя.
4.5. Когато гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична с}ма тя се внася в
касата на Възложителя или по банкова сметка:
Банкова сметка в лева: IBAN: BG14LINCR70001521'779468, BIC КОД: LINCRBGSF,
Уникредит Булбанк А,Щ гр.Стара Загора
4.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна,
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят змви, че

изпълнителJIт не е изпълЕил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Приложеният образец е препоръчителен.
4.7. Когато гаранцията за изпълЕение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на
възложителя, като застрахователната с}ма по нея е равна по размер Еа размера на дължимата
гаранция за изпълнение, Преди подписване на договора участникът, определен за
изпълнител, представя застрiжователЕата полица и общите условия на застраховатеJIя за
съгласуване от Възложителя.
Минимално съдържание на застрilхователната полица, предоставена като гаранция за
изпълнение на договор:
- Застрахователно покритие: за целта Еа настоящия договор застраховатеJUIт осиг}рява
застрч}хователIlо покритие на вземанията по ,Щоговор J\Ъ ......... с предмет ........,
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-
долу рискове:
- пълно или частичЕо яеизпълнение на задължения съгласно условията на скJIючения
договор;
- Повод за предявяване на претенции: пъJlно или частично неизпълнение на задължения
съгласно условията на сключения договор;
- Лимити на отговорЕост:

- сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- с}мата по гарzlнцията за всички претенции през срока Еа застраховката.

VII. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:
Образец на банкова гаранция обезпечаваща изпълнението на договор



обвазец

АНКОВА ГАРАIIIЦПЯ
за пзпълненпе на договор за обществена поръчка

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

факс: (0418) 6 25 28
Изпълнителен,Щиректор: Янилин Павлов

tIАРЕДИТЕЛ:

Вид процедура:
Референтен J\Ъ ... ..,..,,...,.,. (номера на конкрепнапа поръчка)
(Възложител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕ,ЩИТЕJUI за скJlючване
на договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обцествената поръчка, цитирана по-горе,
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от
.Щокументацията за участие в процедурата, проекго-договора на НАРЕ,ЩИТЕJlЯI от предложението
му.
с настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на
ПОЛЗВАТЕJUI и след това тези на IIАРЕДИТЕJUI.
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 pzвMep на (Словолtl: , . , / _цева, при спазване

условията на .Щоговора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинал за
н,uIичие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на tIАРЕДИТЕЛЯ, които по

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НАРЕЩИТЕЛЯ.



Сумата по тzrзи 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 60 (шесmdесеm)
ка,tенdарнu ёнu слеd Dаmапа на краЙнtlя срок за прuключване на всuчкu dozoBopHu заDълэ!сенuя между
сlраните, 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 ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай, че в проекто-договора по
конкретната процедура има кJIауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично
се освобождава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обцествената поръчка.
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора
между НАРЕ.ЩИТЕJUt и ПОЛЗВАТЕJUI е улъ,rжено на база сключено писмено споразумение, с които
се удъJDкава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

,Щействието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕЩИТЕJUI, ако е
направено в рамките на срока на валидността й.
Задыжаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настояцата гаранция, ако
пРедварително не сме се допитали 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 освобождаване на настоящата
гаранция.
При всички останaUIи случаи, настоящата банкова гаранция се освобокдава след писмено искане (в
оригинал) на ПОЛЗВДТЕJUl или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова
гаранция, който IIАРЕ.ЩИТЕЛJIТ е представил на ПОЛЗВАТЕJUI при скJIючване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в
Регryблика България и приJlожими към съответната ситуация,

дата: ..,........
град: ...........

БАНКА:




