договор
лъ r42002-1/2017
.Щнес,03.07.2017 г., в гр. Гълъбово, между:

гр.Гълъбово, със седirлище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област
Стара Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, ЕИК: 1,2З526494,
Електронна rrоща: rTarket@bгikel-bg.com, Интернет адрес: http://www.brikel-bg.corrr,
регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК |2З526494;

"БРИКЕЛ"ЕАД

Разплащателна сметка: IBAN: BGl4UNCR70001521719468, BIC КО,Щ: LINCRBGSF, Уникредит
Булбанк А,Щ гр.Стара Загора, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изпълнителен
директор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и

,,ФАЙЕР ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък,
бул. ,,Ген. ,Щрагомиров" NЪ 8А; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по
вписваЕия с ЕИК: 123653673; Електронна поща: t_vrancneva@abv.bg. Разплащателна cNIeTKa:
IВДN: BG64UNICR76301076630606; BIC: IЛ{IСRВGSF, в банка Уникредит Булбанк - Казанлък,
представлявано от Таня Щrrмитрова Вранчева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На основание утвърден Протокол от 23,05.2017 г. от разглеждане и оценка на оферти и
класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. З от ЗОП в
проведена процедура за възлагане на ОП с предмет: Сервизно обслужване на
противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане It
хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасптели." по Обособена позиция J\i1 на
обществена поръчка с предмет: ,,Поддръжка и техническо обслужване на
противопождрните съоръжения на територията на ,rБрикел" ЕА.Ц. по три обособенIl
позиции" - реф.Л! 142002120|7 - ОПнс, се сключи настоящият .Щоговор за обществена
поръчка за следното:

ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
Чл. 1. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършll:
,,Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване,
I.

презареждане и хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасителrr", нари.rано за
краткост в ,Щоговора ,,услугата", подробно описана по дейности, съдържание, резултати и цена в
договора и неговите приложения, която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършвq а Възлоrrtителят приеNIа It
заплаща,
/2/. Количествата посочени в текническата спецификация, приложение Ns 1 къмt
договора, са ориентировъчни, като Възложителят не е длъжен да възложи за сервизно
обслужване цялото количество по предмета на поръчката и не носи отговорност за това.
II. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.2. 11l. !,оговорът влиза в сила от датата !{а подписването му.
l2l , Срок за изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване на
договора или до достигане на максимzrлната стойност на договора, в зависимост от това, кое от
двете събития ще настъпи първо. При достига} е на общата стойност или горепосочения срок
договорът се прекратява.
/3/. Срок за обслужване на партида пожарогасители - 4 lчетириl работни дни,
предаването й от възложителя.

l4l. Начин на изпълнение - на партиди, след змвка на Възложителя.
/5/, Мястото на изпълнение е ремонтна база на Изпълнителя. Транспортирането на
пожарогасителите от площадките на Възложителя до ремонтната база на Изпълнителя и
обратно се осъществява от Изпълнителя, за негова сметка.
/6/. Когато в договорения срок изпълнението не може да бъде осъществено в резултат на
обстоятелства, за които е отговорен Възложителя, се съставя двустранен протокол за спиране
на изпълнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, поради които се спира
изпълнението. След отпадане на причините, довели до спирането, се съставя двустранен
протокол, с който се продължава изпълнението на договора, като срокът за изпълнение на
договора, по м. 2, се удължава с периода на спирането.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. 3. Общата стойност на договора е в размер на 7 288,50 лв. /седем хиляди двеста
осемдесет и осем лева и петдесет стотинки / без включен !.ЩС. След достигане на тази стойност
договорът се прекратява освен в случаите по чл. 26 a,r. 2.
Чл, 4.1|l. Единичните цени по договора са съгласно I{eHoBoTo предложение
(Прилоrrсение Ne3 към договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
/2/. Заплащането се извършва след прикJlючването на дейностите за всяка партида, въз
основа на предоставена фактура от страна на Изпълнителя, придружена със следните
документи:
Приемо - предавателен протокол (приложение М 9 от НАРЕ!БА Jф 8l21з - 5Зl от
09.09.20 l4г,);
Удостоверение за съответствие Б!С ISO 11602-2:2000.
- Удостоверение за съответствието на вложените пожарогасителни прахове и
пенообразуватели, съгласно наредбата по чл. 1'7, м. 5 ЗМВР;
.Щекларация за съответiтвие на вложения транспортиращ газ;
- Декларация за съответствие на вложените резервни части и сертификат за качествоi
- ,Щекларация за срока на годност на вложените резервни части и гасителни
вещества.
Всички документи да бъдат на български език.
/З/. Плащането се извършва по банков път, до 30 (тридесет) календарни дни след
сервизно обслуяtване на всяка партида противопожарни уреди, след представяне на
документите по т.2.2, съпровождащи изпълнението на поръчката и подписване на приеh,Iопредавателния протокол без възражения от Възложителя. Срокът за плащане тече от датата на
последното събитие или на последно представения документ.
/4/. !оговорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на
настоящия договор и включва в себе си всички разходи на Изпълнителя по изпълнението на
поръчката.

-

-

IV. ПРИЕМАНЕ НА РЛБОТИТЕ
Чл.5./1/.Приемането на извършената работа по предмета на договора се извършва от

определени от страна на Възлолtителя и Изпълнителя длъжностни лица.
/2/. Приемането на работите по настоящия договор се удостоверява

страна

на лицата по ал.1 на приемо

-

с подписване от
предавателен протокол, отразяващ броя и

местонахождението на обслужените пожароизвестителни системи, както и вида и количеството
на изпълнените ремонтни дейности, в който Възложителят отразява възраженията си, ако има
такива.
/3/, При подписване на протокола по предходната алинея със забележки от страна на
Възложителя, Изпълнителят се задължава в 3 /триi дневен срок да отстрани констатираните
недостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за сметка на
Изпълнителя. След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен пРиемателен
протокол без възралtения, който е основание за заплащане.
/3/. Отговорност,га за съхранение на предмета на поръчката се прехвърля от Възл

на Изпълнителя с подписването на приемо-предавателен протокол при предаване на изделията
на Изпълнителя.

Ч. МАРКИРОВКА
Чл. 6. Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на
противопожарните уреди се удостоверява с трайно закрепени върху корпусите на уредите
стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото
обслужване. Стикерите трябва да бъдат саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора Изпълнителя представя гаранция за добро
изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 292лв.,

представляващи 4 Yо от стоЙността на договора. закръглена до лев.
Чл. 8. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 60 (шестдесет) дни след датата Hul
фактическо извършване на последната доставка на обслужени противопожарни уреди по
договора и след отправено писмено искане от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника по
договора.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ има право да усвои предоставената гаранция в случай, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочи устаЁовените срокове с повече от 15 (петнадесет) дни или не
изпълни някое от задълженията си.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
Чл. 10. Изпълнителят гарантира, че ще изпълни качествено и в уговорените срокове

дейностите, trредмет на договора, съгласно техническата спецификация (Приложенhе Nql към
настоящия договор).
Гаранционният срок за качеството на извършеЕите видове работа е в
Чл.
съответствие с ISO 11602-2:2000, т.4.З.1. Общи положения (покрива максималния срок на
експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година).
Чл. 12. В гаранциоЕния срок Изпълнителят ще отстранява със свои средства появилите
се пропуски и дефекти (или ще подменя доставката), дължащи се на некачествено изпълнение
на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.
Чл. 1З. Срок за отстраняване на рекламации: 4 lчетириl календарни дни след датата о,t
протокола.
Чл. l4.1l/. При установяване на пропуски и недостатъци, който са основание за
предявяване на рекламация, Възложителят писмено (по факс или по друг подходящ начин куриер) писмо с обр. разписка и др.) уведомява Изпълнителя и го поканва да присъства при
установяване на рекламацията и съставянето на двустранен протокол.
l2/. Излълнителят се задължава в срок до 2 lдьаl работни дни от датата на получаване на
уведомление за рекламация от Възложителя да изпрати свои специалисти за подписване на
протокол за рекламация и предприемане съответните мерки за отстраняване на пропуските и
недостатъците.
Чл. 15. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на протокола по чл. 14, а,т.2, не
го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възлоrкителят
едностранно съставя и подписва лротокола и той е задължителен за страните по договора.
Чл. 16. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви в посоrIения срок прлI
Възложителя, рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и той дължи отстраЕяване на
недостатъка или поемане на всички разходи по отстраняването му плюс добавка в размер на
157о от тази стойност.

11.

Чл. 11.

lll.

ИII. ПРАВА

И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕJIЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛlIТ има пrэаво:

-

получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, irосочени в
настоящия договор.
- .Ща иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на работата псl
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
- ,Ща иска от Възложителя приемане на изпълнените дейности по договора с
подписване на приемо-предавателния протокол по по чл.5, al1.2 от настоящия
договор.
/2/. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ е длъжен:
- .Ща изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,
включително и в техническото предлоя(ение - Приложение Л!3, което е неразделна
част от настоящия договор.
- .Ща не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
,Ща

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИrI НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 18. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛJIТ има право:
- ,Ща изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните
дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка и
Техническата оферта на изпълнителя (Приложения Nsl и ЛЪ3 към настолщI.1я
договор).
,Ща извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качеството, етапите на изпълнение, резултатите, без това да пречи на оперативната
дейност на Изпълнителя.
- .Ща прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа, коятtl
не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на
изпълнителя.
- .Ща не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
Възложителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от Възложителя като такава в представената от него оферта.
/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъжен:
- .Ща заплати на Изпълнителя възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
- Възложителят се задъл}кава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Излълнителя информация, имаща характер на търговска тайнх
и изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

-

х. отговорност

Чл. 19./1/. В
дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки
правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от последващо
дължимо плащане по .Щоговора.
/2/, При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнителят дължи неустойка в
размер на 30% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. При
трети установен такъв случай, Възлоrкителят има право да изтегли гаранцията за изпълнение по
Раздел VI от настоящия договор.
l3l, При забава на Изпълнителя в изпълнението на задъля(енията му по настоящия
договор и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатирани
несъответствия и Еедостатъци по реда Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дъллtи
неустойка в размер на |yо gа ден върху стойностга на забавеното изпълнение, но не повече от
i50% от стойността на договора.
/4l При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дължи
неустойка в размер на З00% от стойността на доIовора.
Дко забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения надхвърли 20 (лвалесет)
календарни дни, се счита че е налице пълЕо неизпълнение по договора.
случай, че Изпълнителят не успее да изпълЕи всички или някоя от

/5/. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в piвMep на 0,1 %, върху
неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0% от
стойността на забавената сума,
/6/. Първите 1 5 дни от забавата на Възложителя са Еенаказуеми,

l'7l. Извън предвидените неустойки Възложителят има право да

претендира
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат на неизпълнението или
забава в изпълнението.

XI. ПРЕКРЛТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл. 2, ал,2 или с достигане на предвидената в чл. 3 стойност,
/2/. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
/3/. Едностранно и без предизвестие от страна на Възложителя при условията и по

реда на чл. 1 18 от Закона за обществените поръчки;
/4/. Възлолtителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие,

когато Изпълнителяr:
забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 20
каJIендарни дни;
- не отстрани в разумен срок, определен от Възложителя, констатирани
недостатъци;
- не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
_ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелносl,
или ликвидация.
/5/. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без
да е нмице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи l0
/десет/ дневно писмено предизвестие до Изпълнителя. В този случай Възлояtителят
прекратява договора без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.
lбl. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възложителят има право
да задържи останаIIите плащаЕия до уточняването по размер на всички разходи и щети, които
ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възложителят следва да заплати
на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат
приспаднати горепосочените разходи) с}ми и щети.

-

КI.ФОРСМАЖОР

Чл.21. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди

и

загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл.22. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 23. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намаJIи до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна в срок 7 (седем) дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди,
Чл. 24. Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

)mI. зАключитЕлни рАзпорЕдБи
влиза
в сила от момента на подписването му от двете страни.
Чл. 25..Щоговорът
Чл, 26. /1/. Изменение Еа сключен договор за обществена поръчка се допуска по
изключение, при условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки.
/2/. Когато в срока на изпълЕение на договора, Възложителят не е достигнал
максималЕата стойност, по чл. З, той има право да удължи срока на действие на същия до
достигане на максималната стойност.
/3/. Удължаването на срока ва договора по ал. 2 става с подписване на допълнително
споразумение между страните.

Чл. 27. За неуредените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в

страната законодателство.
Чл. 28. Евентуа_пни разногласия по този договор се решават от страните чрез преговори, а
при непостигане на съгласие - на основание чл.117, ы1.2 от ГПК сIраните се споразумяват! че
на
съд по местоседаJIището
на разглеждане
от компетентния
същите подлежат

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

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

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона
задъля(енията и договорите и Закона за обществените поръчки.

за

По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща кьпt

отговорника на договора, указан по-долу.

Приложения:
Приложение Nq 1: Техническа спецификация от документацията.
Приложение No 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Приложение ЛЪ 3: I{eHoBo предложение на участника.
Отговорник по договор от

възложителя:

е4,,

Цо^

Тlе-nко

('С ГДБ

Име, фамилия, длъжност

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

възло

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕЩМЕТ:

,,Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на прOтивопожарните съоръжения
ria тер!Iторията на,,Брикел" ЕАЩ" по три обособеяи позиции с
реф. J\ъ 142002-201,7 -

ОПнс

техrlически изисквания към предмета на процедурата:
Предпlет' ,,АбонаменmнО сервuзнО обслуэlсване u поddръэtсlса на п])опlllвоllо)rар1l1лllе
съорl,J!сенuя на tllерull1орчяlllа на ,,Брuкел" ЕАЩ" по tllpu обособulч позuцuu

,:.

обособена по3ициЯ ЛЪ1 Сервизно обслужване на противопожарни уреди.
вк,пючващо техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване IIа
разпоJIагаеми пожарогасители,
Ко l ч е с l п в о р азl1 oJla 2а е-v ll по эlсаро lасImlе лu

-

t t

;

Броli раз п олаzае.it1 u
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Mez,a б tcz. прахов

67

J
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6
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Спаркu б Kz. прахов

2

14

Спаркu

l2

]

]5

СО2 I,4 кz.

оБщо

Kz. l1рахоG

Kz. прахов

к2.

прахов

257

1а

2

780

cu

111

e_ll|
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Посочеttttlltе ко,lltчесll1в-l :--] г)рценпlltровъчнч u са необхоdtмч за оценка Hct
оферппппе. Посочеlttчltе
Iiо-|l1lчеспlва не са обвързl--ti с броя tt Bttda lп lввърluванumе
dейноспч, преd.uеп на ltроuсО\,р,Jп1(]
I-ie се доп.чска _]а се преfставят
различни варианти на офертата.

В излълнение rtа
разпоредбата IIа чл,,18 lr ч,1,49 от ЗоП да се счита добавено- ,,или еквивалентно/и''
навсяI(ъде, където В настояцата поръчка са посочени стандарт, спецификация.
техни(iеска
OL(eIiKa. техническо одобренIlе rl,]и технически еталон по чл.48, ал.l, т.2
от ЗоП. както и
I(огато са посочени \1о_]е,]. ]Iзточник. процес, търговска марка, патент. тип. конкретсн
произход или производство.
При лоставка на eKBI.iBaleHT да се посочи еквивалента. В случай, че се пред.,]ага
еквивалснт. участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез
доказателствата по чл.52 от Зоп- че предлаганите решения
удовлетворяват ло
еI(вивалснтеН начин изискваНиJIта, определеНи от техническата спецификация.

l

Участниците за извършване на сервизно обслужване (техническо
обслутtваtrе, презареждане и хидростатично изпитване) ,u проrr"опоп,арни
уредби.
r,рябва да осъtцествяват дейността си и
разполагат с технически средства оборулЬu""
"
съответс1,вие с и[Iструкциите за експлоатация на производителя и изискванията
на БflС"
lso l l602-2 "Защита срещу пожар. Носишtи и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и
техническО обслужване,", но не по-малко от определените в приложение JФЗ от НАРЕ!БА
]\q 8l2lз-5З l от 09.09.2014г.
д Техническото обслуrкване! презареждането и хидростатичното изпитване на
про,гивоIIоя(арНите уреди се удостоверява с трайно закрепени върху корпусите на чредите
стпI(ери за извършената дейност, които не трябва да бъдат преп,rахвани
до слелвацото
обслуrкване. Стикерите трябва да бъдат саморазрушаващи се при опит
бълат
отлепени,
да
За извършеното техничес*о обaпу*rч"", презареждане riли хидростатично
изtl',.тване (в комбинация или поотделно) се изготвя проmокол (прилотtение
Nл9 от
н^рЕдБА Ns8l2lз-5З1 от 09,09.20l4г.), копие от който се представя на собственика на

l

прот1,1вопожарните уреди.

[

Изпълнителят, извършва сервизно обслужване на противопожарни
уреди,
презарежда носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и
пенообразчватели, за които е удостоверено съответствие съгласно наредбата по чл. ]7.
ал,
j ot ЗМВР.
При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени
от IIролIзводителя на пожарогасителя, ,ща се влагат само нови и неупотребявани
резерв}Iи
частн 1,I Nlатериали. произведени до 12 месеца преди датата на доставката, като качеството
!l\I се доказва с декларация за съответствие издадена от Изпълнителя и сертификат
за

l

качес,гво.

l

Гаранционен срок за качеството на извършените видове
работа да е в
съответствие с ISO l1602-2:200, т.4.3.1 Общи положения (да покрива *а,,"ийапrrя сро*
еI(сплоатация между два поредни технически прегледа! т.е. една година). В гаранцrtоttния
"а
cpolc Изпълнит'елят отстранява със свои средства появилите се пропусl(и 1.I деt}еl<ти.
,,lължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен
гIротокол.

l

Приемането на обслужените пожарогасители става

с

подписването на

приеi\Jо - предавателеI-1 протокол! след визуален оглед и проверка на документите. като по

желание на въз.lо;{ttiте.lя- може да бъде задействан по един произво.пно избран
ПОЖаРОГаСИТеJ] от всеки вид. В случай, че след визуалния оглед и задействанеrо
се
установи.

че

усj]угата

е

извършена

некачественоJ

работата

няма

да

бъде

приемана.

['lартидата от некачественО обработени по*ароauсиrеп", се връща за повторна обработка
до приве)i(дането LINI в готовIIост за работа, за сметка на Изпълнителя.
{
ТранспортIлрането на пожарогаслIтелите от структурIIи.Iе
звена на
Възлоrltителя ( uexoBe. п,-]ощадки и др.) до ремонтната база на изпълнителя tt обрагво се
rlзвършва от Излълнителя. за негова сметка.
l Негодните пожарогасители се окомплектоват и връщат на Възлоlките,пя с
I]ротокол за брак. а за услугата се заплаща yz от цената за сервизно обслужване,
l Всяко три]!lесечие, фирмата извършваща сьрв"rно обiлужване преставя
подробllа справка на ръководителя на Звено ссгиБ, tsкJIючваща количествата вила и
cTotfHocTTa на извършените операции и вложени резервни части, както и c}lN,lapнo
tlзразходвани средства по договора до момента.
Д Изисквани документи при участпе:
- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностl.tLе rlo
чл,3, т.4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) от НАРЕ.ЩБА ЛЪ
812lз-5З l от 09.09.20l4г.
- УчастнициТе да разполагаТ с квалифициран персонал
- миниN,lуN' четириi\{а
сервизни работници /доказва се с копие на удостоверението за професионално
обучение на основание нАрЕдБА хЪ 812lз-531 от 09.09.20l4г,
-за всеки елин
от четиримата сервизни работници
- Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборулване за
сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/.
Начин на изпълнение: Сервизно обслуrкване на ПП урели
- техническо обслужване на носими или возими ПГА;
- презарея(дане на носими или возими ПГА;
- хидростатично изпитване на носими или возими ПГА
l Срок на изпълненIIе яа техническото обслужване: до 4 дни на партliда
поiкарогасrlтели, счптано от деня на предаването им от Възложителя.
l
Прп приемапе на доставка на обслужени tlожарогасители се представят
сJеднllтс документи:
Приемо - предавателен протокол (приложение N9 от НАРЕ!БА Nq8l2lз-531
от 09.09.20l4г.);
Удостоверение за качество за съответствие с БЩС ISO l l602-2:2000;
- Удостоверение за съответствие на вложените пожарогасителни прахове Ll
пеноонразуватели, съгласно наредбата по чл. l7. ал.5 от ЗМВР;
_ Щекларация за съответствие на вложения трансIIортиращ газ:
_ Щекларация за съответствие Ila вложените
резервни части и сертификат за
качество.
- Декларация за срока на годност на вложени,l.е резервни части и гасителt]l,I
вещества;
- Вентилите на праховите И СО2 ПОХ(аРОГасители да притежават маркировка СЕ.
- Фактура - оригинал.

l

-

-

I

l
KplrTeplrl"r за оценка - най - ниска цена за еднократIlо извърlпваIIе
дейностпте по обе--rт;хване на цялото количество разполагаеми пожарогасител

/технlrческо обс.]\,r{iване! зареждане и хидростатично изпитване /.
l Срокът на lIзпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от
на
сключване на ]оговора или до достигане на общата стойност ( 15 000 лв. без
дата,га
ДДС) на договора. в завl]с]l\Iост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на
обrtlа,rа стойност и.-l и Jостигане на горепосочения срок доl.овора се прекратява,

ИЗГоТВИЛ:
Р-л звено
/uнuс. П.'Пеmков/
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Ii l,rr ol|repTa зal в,]rзлагаtlе

на обlлествеIIа lrоръrlка чрез обява за събиране tIa офер-t tt с
Iille.I\leT: ,, Абоrrапrентrrо сервIlзно обс;rужваrrе Il подлр,ьжка IIа lrpoTltBoпorкapllllTe
сьорь?{iеIIпЯ IIа ,герII l,орrrя,'а на.,,Брлlкел" ЕАЩ" по Tprr обособеrrrr поrIIIlIlII pcr}.
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J\Ъ
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прll нсобхолrliчlост peNIoHT на :l.cltltKaTa''.
f]cK;laprTpaltte. че сп.Iе запознат1l

с изискваIlияга rI усJlовllяl.а за _ччас].ис в обявената сrт
Вас обtrlсствена лоръчка. Съгласни сме с пос,гавенIл ге от Вас
условпя и гI,t tlplrebtaпle без

вl]зражеIJlIя.
O(lcp,aTa съдърх(а едив вариант за изпълIIение на поръчкi.I а. съг.r]асно 1.1зlIсI(ванlIята на
в
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l\lе.1,1аганаIа от нас цена :]а lIзIIъjIнение на llоръчl(а,[а е в -ileBa. бсз flflC. DDP
clсr]a,iloBa база tla Вr,злоlки'геля в гр.['ьлъбово Извт,II грала- об;r, Стара Зiгора
(Иltкотерлtс 2010) lr вк,тючва всичк!t разходи по досlавката.

ценатаеокончателнаитвърда.инесобвързztнаскаквиlоидаслру,гrI_условия.

I(IleJlIl'гII11 ll п.lатежнl] срс]дства. с]lорми на IIJ]ащаIIс rI гаранп,иlI. освен изрlJtl}lо
vlIONISI{aIltTe в f{окl'rtентаuията за учас],Ilе. IJeHaTa вклlt'lчва всички възl{о)l(llt,l ра]ходи
п0 llзпълIlеtI IleTo Ita поръчката pI не п,lоrt(е ла бъде проN{еIIяIlа! освен IIа осIIоваIiиеlо.

пос()чс}iо в flокчrтелlтацията за уtIастие.

и cNte съг_]IасFiI,t с прелвари,rелIIо iIосочеIlото от l],ьз_тttllIсltте,ltя в обяваТа
tIo обlцествслtата поръllка IIзtlcкBalte_ tle ако llрелложе}tаl,а ol нас ценit Зit И'ЗРабО'ГItа t,T
;(lcTal]i(t] I{a IlзlIелIiята IlадвrIшава iIредварll,t,с.lltlо опрслеJIеllеl'а llpoI Ilо}нп сгоilllост
lIa пOръчката ще бъдеп,1 oTcтpaнe}Irt от учасгriе в llDоllедурлтаПрлtеплалле

ПpltcMaMe условия,fа на плаIIIанс IlосочсllII l] пр()скта на.Il0гOROрir.
.Щек,lарllрапIе. че в случай, че бъде отl(рито несъответст]]ис \{e)KJ(v IIредложсIIлIтс
e_lI]Il]IlI]lli Ilel]}l и обrца cToiiltoc r. порадI.l ]lOпycIJaTa TexHlllIecl(a грсшка от IlallIa c,I,patla.
c}le ст,гr]l1сIlи Въз_по;китеrtят да I(JIacItpa HlrLI]aTa о4)ерта lta база гtрс't1,1t LlrKeH и l'(' lIo-IIlIcKrI
Ilc IIIL
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