договор
Jф 12002 _ 1120|,7

!нес 03.10.2017

г., в "Брикел" ЕА,Щ между:

"БРИКЕЛ" EAff гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Сгара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 281' факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 12З526494, Електронна
поща: market@brikel-bq.com Интернет адрес: htф://ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговския
регистър при Агенцията по вписванията; с ВИК 12З526494; Разплащателна сметка: IBAN:
BG14LINCR70001'52|779468, BIC: UNCRBGSF, Уникредит Булбанкбанк А,Щ, представлявано от
Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

,,РЕФРАН" ЕОО!, със седалище и адрес на улравление: гр. София, ул. ,,Петър Парчевич" Nэ
|2, ет, 2, ап. 8, тел. 0898'7 5З2З2; факс 0219589921; Регистрирано в търговския регистър при
Агенцията по вписвания с ЕИК: i31042710; Електронна поща: info@ an.net Интернет адliес:
www. an.net, Разплащателна сметка: IBAN: ВG58SОМВ9l З01041479001; BIC: SOMBBGSF, в
банка ,,Общинска банка"А,Щ гр. София, представлявано от Никола Георгиев Рангелов - Управител,
наричаЕо за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение Ns 839 i22.08.2017г, на И!,и Прокотол Nq 04/12002/2017 l'I'7.08.2OI7 г.
за класир,lне на участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет:
,,,Щоставка на строителни и изолационни материали за рехабилитация на Котлоагрегат Nч1 на
,,Брикел" ЕА.Щ, по три обособени позиции" с реф NЪ |20021201'7 г. се сключи настоящият .Щоговор за
обществена поръчка за следното:

1.

I.

ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА

Предметът на настоящия договор е r"Щоставка на строителни и изолационни материали,
съгласно обособена позиция J\! 1: "!оставка на перлитни материали" на обществена поръчка,
с реф, Nэ |20021201'7, възложена вследствие проведена открита процедура за възлагане на ОП с
предмет: ,r.Щоставка на строителни и изолационни материали за рехабилитация па
Котлоагреrат }{Ь1 на ,,Брикел"ЕА{, по три обособени позиции"
Материалите за съответната обособена позиция са описzш{и по наименование, вид и
количество в т.2 от ,Щокlментацията за възлагiш{е на обществената поръчка Техническа
спецификация и т,4 - Предложение за изпълfiение на поръчкатц които следва да се считат за
приложение и неразделна част от договора.
Всяка коЕкретна доставка се извършва в срока на фактическо действие на договора, след
змвка на Възложителя, която може да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез електронно
съобщително средство.
Условията за доставка, изискваЕията за опаковка и придружителната документация са
описани в документацията за възлагане на Обществената поръчка.
5. Щоговорът се скJIючва в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка! с реф. Nl 1200212017 .

2.

3.

4,

II. ЦЕНИ. НАЧИН IIА ПЛАЩАНЕ ИФАКТУРИРАНЕ
Общата стойност на договора е 106 500,00 лв. / сто и шест хиляди и петстотин лева,/, без Л"ПС,
при условие на доставка DDP площадка,,Брикел" ЕА,Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2010.
Единичните цени на материалите са съгласно т.5 от докумеЕтацията за възлагане на
обществената поръчка - прието от Възложителя ,,IJeHoBo предложение", което следва да се счита за
неразделна част от договора.
3.
Плащането на конкретната зaulвка се извършва в срок до 45 (четиридесет и пет) д{и след
извършване на доставката, представяне Еа двустранно подписан приемо-предавателен протокол, без

1.

2.

от ЗДДС, Срокът за плащане тече от датата на последното събитие или на последно представения
документ.

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪJIНЕНИЕ
1. Срокът на фактическото изпълнение на доставките по договора е 12 месеца от датата на
сключване на договора или до изчерпваЕе на максимtlлната му стойност, в зависимост от това кое от

събитията настъпи първо.
,Щоговорът запазва обвързва]цото си действие до извършване на всички плzпцания и изтичане
гаранционните срокове на материалите.
3. Срокът за изпълнение на всяка конкретна доставка след зfu{вка, по обособена позиция Ns 1
"!оставка на перлитни материали" е до 20 (лвалесет) кiшеЕдарни дни от датата на подаване на

2.

змвка;

4.

Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при
настъпването на непреодолима сила - Еепредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден
характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове, обществени вълнения), възникнalло след скJIючване на договора и засягащо изпълнението Еа същия. В слуlай, че някоя от
страЕите по договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок от възникване
на събитието писмено да уведоми другата страна за това.
Страната не може да се позове на непреодолима сила ако е била в забава.

5.

IY. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ

1.

Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност зd експедиция
на материаJIите, миним}м 1 (един) календареII ден преди доставката им. Възложителят организира
извършването на входящ контрол на доставката.
2.
При доставка Изпълнителят представя на ВъзложитеJIя следните док}менти:
Сертификат за произход или качество, с който се гарантира, че доставяЕите маrериzrли
отговарят на изискванията на съответIIите за продукцията стандарти;
- Фактура - оригинал.
,Щоставка без изискуемите документи няма да бъде приемана от Възложителя.
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,
качеството и пълнота на окомплектовката на доставените материапи (чрез визуален контрол),
наличието и окомплектовката на експедиционни документи. Представителите на страните подписват
приемо-предавателеЕ протокол, удостоверяващ, че съответните материzlли са доставени в скпада на
възложителя.
При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в количеството на
материа}лите или непълнота в окомплектовкатq Изпълнителят доставя липсващите материilли в срок
до 10 (десет) кzrлендарни дни. В приемо-предавателния протокол се отрaвяват доставените в скJ]ада
на Възложите,пя материaIли, както и всички възражения на страните по повод доставката. Всички
допълнителни рaвноски на Изпълнителя по повод коригираЕе на количествата, вкJIюIмтелIIо
транспортните ра:}ходи са за негова сметка. ВъзложитеJIят Еяма да заплаща доставени количества,
които надхвърлят с повече от 5О% надлежно змвеното количество.
5.
При констатирани по време Еа визуалIlия входящ контрол несъответствия в качеството,
ВЪЗЛОЖИТелят връща на Изпълнителя некачествените материа,'rи като в приемо-предавателниrI
ПРОтОКол се описват оставащите в склада на Възложителя материали, както и количеството и
пРичините за връщане на некачествените материали. Изпълнителят е длъжен в срок до 10 (десет)
КаЛеНДаРНИ ДНИ Да ДОСТавИ на Възложителя материatли, заменящи върнатите му и отговарящи
качествено и копичествено на изискванията на Възложителя. При поJýлIаване на Еовите материаJIи
отново се извършва входящ контрол по реда, описаш по-горе. Материа:lите се приемат с
подписваIlето на приемо-предавателен протокоп. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по
повод зalмяната на некачествени материми, включително транспортните равходи са за негова
сметка.
6. В процеса на влагане на материаJIи в ремонта, Възложителят извършва текущ конц)ол на
доставените материfu,Iи за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се устаIlовят
несъответствия в качествено отношение с показателите от заводските документи, Възложителят
уведомява Изпълните,пя за констатациите си и кани негов представител, който трябва да се яви в

-

З

4.

В протокола се отбелязват евентуалните възражения на Изпълнителя.
Ако в горния срок не се яви представител на Изпълнителя за констатиране на недостатъците,
недостатъци по материа,тите.

Възложителят cari4 съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъци и който
е задължителеII за изпълнеЕие от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпълнителя 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
изпълЕение от Изпълнителя. В срок до 10 (десет) календарни дни от датата на констативнIтI
протокол, Изпълнителят е длъжен да достави на Възложителя, материали, заменящи некачествените
и отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При получаване на
новите материми се извършва входящ контрол. Материалите се приемат с подписването на приемопредавателен протокол. Всички допълнителни рaвЕоски на Изпълнителя по повод заI\4яЕата на
некачествени материzrли, включително транспортните разходи са за негова сметка.
7. Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора в
количествено или качествено отношение, Изпълнителят дължи неустойката по т. 3 от Раздел IX на
настоящия договор,
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предавателните
протоколи по т.4 и т.5, подписан от двете страни, след доставка на материa}ли, отговарящи, на
изискванията на Възложителя.
В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 или при

9.

констатираЕи недостатъци съответно протокола по т. 8, от настоящия рiвдел на договора,
Изпълнителят представя на Възложителя факryра - оригина,,I, съдържаща описаЕие на доставените
при конкретната

заjIвка изделия,

Еомер

на договора,

единиt{ни

Към фактурата се прилага приемо - предчвателния протокол.

цеЕи,

количества

и обща

стойност.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
Опаковката е стандартцq подходяща да предпази материалите от повреди по време на
транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на изискванията за
предпазване от влажност, химически и физически въздействия.
Изпълнителят носи отговорЕост за повреди по време на транспорта, дъпжащи се на
неподходяща опаковка или опаковаIIе с Еекачествени материirли, В слу.rай на повреди по време на
транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка. Изпълнителят е длъжен да възстанови
щетите за своя сметка.
След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони или саrндъци, остава
в собственост на Възложителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя.
Материалите се предават с трайна фирмена маркировка или док}менти, от които да е видно
годината и месеца на производство.

1.

2.
3.

4.

1.
Преди скJIючване на договора ИзпълЕитеJUIт пр9дставя гаранция за добро изпълнение в една
от формите определени в чл. 111 на ЗоП, в размер на 4260,00 лв. / четири хиJUIди деста и
шестдесет лева./, представляващи 4 о% от стойността на договора, зaжръглена до лев. Ако
изпълнителят представя банкова гаранция, то същата следва да бъде със срок на валидност
продължаващ поне 60 /шестдесет/ дни след изтичаIlе срока на договора.
2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано от 60 /шестдесет/ дни след изтичане срока
на договора, при липса на забележки от Възложителя и отправено писмено искане от страна на
Изпълнителя до отговорника по договора.

1.
Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали са нови, неупотребявани,
произведени до б /шест/ месеца преди датата на доставката, без явни или скрити
дефекти,
произтичащи от дизайна, материапите или изработката им, отговарящи на изискваlнията на
стаЕдартите в страната и отраслови нормfulи в дадената област, както и на изискванията от
документацията към обществеЕата поръчка.
Гаратrционният срок на доставените изделия е б ( шест месеца, от
)
датата на съответната

2,

З.

В гаранционния срок

ИзпъrшитеJIят зitменя всички некачествени материали изцяло за своя
сметка, в това число поема и транспортните разходи за подмяната.
4. При констатиране на дефект по материatлите, Възложителят уведомява Изпълнителя и кани
негов представител, който трябва да се яви в срок 5 (пет) календарни дни, за да бъде съставен
двустранен констативеЕ протокол за откритите недостатъци по матери€шите. В протокола се
отбелязват евентуалните възражения Еа Изпълнителя. Ако в горния срок Ее се яви предстzlвител Еа
Изпълнителя, Възложителят czlм съставя констативен протокол, в който се описват откритите
недостатъци и който е задължителен за изпъJшение от Изпълнителя. Ако явилият се предстzвител на
Изпълцителя oTK,DKe да подпише констативния протокол, Възложите.пят отбеJIязва това
обстоятелство в присъствието на дваlма свидетели, които могат да бъдат и от персонала му, след
което протоколът е задължителен за изпъJIнение от Изпълцителя. В срок до 10 (д9gg1) календарни
дни от датата на констативния протокол, Изпъrпrителят е длъжен да достави на Възложителя,
материilJIи, заменящи некачествените и отговарящи качествено и количествено Еа изискв Iията на
възложителя.
5. Изпъшlителят гарантира, че доставените от него материали са минми всички етапи на
заlводски контрол на качеството на технологиt{ниll цикъл на производството им.
6.
Качеството на доставенит9 материilли се удостоверява с изискуемите документи.

ЧПI. ПРАВА И ЗАДЪJDКЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

1. ВЪЗЛоЖИТЕJUIТ:
1
има право:
1.1.1. да оказва текущ конц)оп при изпълнение на договора. Указанията на Възложителя в
изпълнение на това му правомощие са задължителни за ИзпълнитеJuI, доколкото тези указания не
излизат извън рzlldките на договора.
|.1.2. да Ее приеме материalлите, в случай, че има забележки по за неточно изпълнение в
количественно иJIи качественно отношение.

.l.

|.21,-2.1.

е дJтъжен:

да заплати дължимите от него суми

настоящият договор;

в

сроковете

и

размерите, съгласно Раздел

II

от

|.2.2- да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако материалите
ОтгОварят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представени всички
придружитеJЕ{и документи.

2. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ:

2.1.
2.2.

се задъпжава да уведоми Възложителя 1 ден преди готовност за доставка;
се задължава да предстzви необходимите док)менти при доставка;

2.З. Се задължава да изпъJIни поръчката качествеЕо в съответствие с приложеното в офертата му
техническо предложение, нерiвделна част от договора;
се задължава да достави материалите в срока, упоменат в Раздел III от договора.
2.5. Се ЗаДЪЛЖава при документирането на сделките /фактуриравето/ да спазва изискваIlията на
чл.1 13 от ЗДДС и чл.4 от Закона за счетоводството.
!а се запозпае с изискваIIията на пропускната система за допускане до територията на
,.Брикел" ЕА,Щ и да изпълЕява тези изисквания.
В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възложителя от отдели
,,Безопасност и зд)аве при работа" и ,,Екология", както и РСПБЗН, необходимостIа от предстiвяне
На ДОКУМеНТИ За допускаЕе до териториJIта ца дружеството. Компетентните лица съгласуват
лодготвените от Изпълните.пя докумеЕти.

2.4.
2.6.
2.7.

1.

ВъзложителlIт дължи на Изпълцителя неустойка в размер на 0,1 0/о, ВЪРХУ НеИЗдължената сума
на ден при забава Еа плащания по договора, Ео не повече от 5 о% от стойността на забавената ср{а.
При забава на Изпълнителя в изпълнецието на задълженията му за достaвка на изделията,
както и при забава за изпълнение Еа задълженията за отстраняване на констатирани несъответствия

2.

реда на Глава

IV и

Глава VII от настоящия договор,

Изпълнит

жи

неустойка в размер на 10% на ден върху стойностга на забавеното изпълЕение, но не повече от 15О% от
стойността на договора.
Ако забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения надхвърли 20 (двадесет) каIIендарни
дни, се счита че е напице пълно неизпълнение по договора.
3.
При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнитеJuIт дължи неустойка в размер на
3О,% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изшълнение.
При пълно неизпълнеЕие на задълженията си по договора Изпълнителят дължи неустойка в
размер на 30О% от стойността на договора.
При пълно неизпълнение, забавено иIи неточно изrrълнение, Възложителят има право да
изтегJlи гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

4.

5,

Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. Измененията на този договор, вкJIючително тези на цени и количества се извършват по
изключение, въз основа на взаимно писмено съгласие на страните, по реда и на основанията,
предвидени в чл. 1 16 на ЗОП.

2.

Щоговорът се прекратява:
- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните;

- при неизпълнение на някое от договорните задължения па Изпълнителя

с 10 /десет/ дневно
писмено предизвестие от страна на Възложителя;
- с едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните.
3. Прекратяването на договора се извършва на основацията и по правилата, реглаIчiентирани в ЗОП.

ш.подсъдност

1.

На основание члr.11,7, ы1.2 от ГПК страните се споразумяват, че в случай на невъзможност за
решаване на споровете по пътя на преговорите, същите подлежат на разглеждане от компетентЕия
съд по местоседa}лището на Възложителя.

ХП. ОБШИУСЛОВИЯ

,Щоговорът влиза в сила от момента на подIIисването му от двете страни.
2.
За сrrлм, неуредени с разпоредбите Еа настоящия договор, се прилtгат Търговския закон и
другите действащи в Република България нормативни актове.
1.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна,

при

спдiване

на

общите

изискв€lния

на

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

Търговския

закон,

Закона

По

за

всички въпроси, възникнalли при изпъJшението на настоящият договор
(ВКлючително връщане на гаранцията за изпълнение, Изпълцителят се обръща към отговорника на
договора, указаЕ по-долу.
Приложения:
IIриложение J\Ъ 1: Техническа спецификация от документацията.
приложение Jф 2: Техническо предложеЕие за изпълнение на поръчката на участцика.
Приложение JФ 3: Щеново предложение Еа )ластника.

Отговорник по договор от страна на ВъзложитеJuI:
Име, фамилия, длъжност
Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:
Име, фамилия, длъжност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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по-tlI,1сI(а цеIIа,
]la li]IacIll]a llашата o(lepTa на база прелJIо)l(еtIа'I а
гJ

I

I l |lt'л:t rэrIiс н

t,tTe цсн1,I

lla
са опредеJlеtI}t прtl пь,qно съответствtlе с )с,повItя lа за обlrlзr,ванс
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