
договор

Np 142002-2/20|'7

ffHec,0З.07.2017 г., в гр. Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАЩ гр.Гълъбово, със седалище 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 поща: lnaIt et@bIikel-bg.coln, Интернет адрес: http://www.Ыikel-bg.corn, регистрирано в

търговския регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК 12З526494; Разплащателна сметка:
IВдN: BG141_1NCR70001521779468, BIC КО,Щ: I,]NCRBGSF, Уникредит Булбанк Aff 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" Nэ 8А; Регистрирано в търговския регистър при Агенцията по
вписвания с ЕИК: l2З65З67З; Електронна поща: t vrапспеча@аЬч.Ьg,, Разплащателна сметка:
IBAN: ВG64UNIСR76З010766З0606; BIC: LrNICRBGSF, в банка Уникредит Булбанк - КазанлъIt,
представлявано от Таня .Щимптрова Вранчева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание утвърден Протокол от 23.05,2017 г. от р.вглеждане и оценка на оферти и

класиране на участници по реда на събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП в

проведена процедура за възлагане на ОПнс с предмет: ,rЕжемесечно абонаментно обслужване
на пожароизвестителни системи в обектите на,,Брикел" ЕА,.Щ, включващо поддържане на
централа, пожароизвестители, ръчни бутони, сирени и прп необходимост - ремонт на
техниката." по Обособена позиция J\}2 на обществена поръчка с предмет: ,,Поддръжка II

техническо обслужване ма противопожарните съоръжения на територията на ,,Брпке;l"
ЕАЩ по три обособени позицип" - реф.М l42002l20l7 - ОПнс, се сключи настояшIият

flоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
Чл. 1. /1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършIJ:

,,Ежемесечно абонаментно обслужване на пожароизвестителни системлt в обектrr H:r

,,Брикел" ЕА[, включващо поддържане на централа, пожароизвестители, ръчнлI бутонlI,
сирени и при необходимост - ремонт на техниката.", наричано за краткост в !оговора
,,услугата", подробно описана по дейности, съдържание, резултати и цена в договора и неговtIте
приложения, която ИЗПЪЛНИТЕJUIТ извършва, а Възложителят приема и заплаща.

/2/. Количествата, посочени в техническата спецификация, прилоя(ение ЛЪ l къпt

договора, са ориентировъчни! като Възлоrкителят не е длъжен да възложи за сервизно
обслужване цялото колиt{ество техника по предмета на поръчката и не носи отговорност за

това.

П. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл,2. lll. !оговорът влиза в сила от датата на подписването му.

12/. Срок за изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца от датата на подписване Hit

договора или до достигzrне на максимаJIната стойност на договора, в зависимост от това, кое от
двете събития ще настъпи първо. При достигане на общата стойност или горепосочения срок
договорът се прекратява.



/3/ . Начин на изпълнеЕие:
- Абонаментното сервизно обслужване включва: ежемесечен технически преглед и

проверка на системите, доказване на работоспособностга им в тестови и реален
режим, регулиране и' пренастройване на системите при нух(да, подмяна на

дефектирали компоненти.
- Техническите лрофилактики се изпълняват всеки месец;

Отстраняване на възникнаJIи повреди при повикване на възложителя,
Време за реагиране при повикване за възникнilли повреди - до 24 часа след
уведомяване;
Време за отстраняване на повредата - до 3 дни след уведомяване;
При всеки технически преглед на системите, между страните се подписва
дефектовъчен протокол, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани
недостатъци, резервни части подлежащи на подмяна и др.

/4/. Ремонтните работи се извършват на базата на подписания от страните протокол по
а-rr.З и спецификация на резервни части, материали и консумативи.

/5/. Изпълнителят предоставя на Възлоrкителя протоколът със спецификация на
необходимото за подмяна оборудване и/или материа,,rи и консумативи с посочени подробни
характеристики, изисквания и цени за съгласуване.

- Възлоrкителят има право:
а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;
б) да откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за ремонта

резервни части, материfu,Iи и консумативи;
в) да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на речrлни

оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представи на
Изпълнителя резултата от проу{ването. Ако проучването покаже, че цената на някои от
видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложената от
Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена лосочена от
Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена, Възложителят има
право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика на
цената, при която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите,
като върху посочеЕата цена Изпълнителя има право да начисли до 10% доставно-складови
разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и
извършва доставката.

/6/. Всички влагани в системите резервни части, материали и консумативи следва да
бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити недостатъци, произтичащи от дизайна Hal

материала от който са изготвени или от изработката им.
/7/. Всички подменени при обслужването стари резервни части или материfurи се връщат

на Възложителя с двустранно подписан протокол за връщане на стари материt}ли.
/8/. Място на изпълнеЕие на дейностите: ,,Брикел" ВА!, гр. Гълъбово - Извън града,

площадка ,,Електропроизводство" и ,,Брикетопроизводство" - по местонахождение на
пожароизвестителните ситеми.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Чл. З, lll. Общата стойност на договора е в размер на 3 808,80 лв. /три хиляди

осемстотин и осем лева и осемдесет стотинки / без включен .ЩfiC.
/2/. В общата стойЕост по ал. 1 са включени всички разходи по изпълнението на

поръчката: поддъря(ане и обслужване на системите, ремонт при необходимост, труд,
транспортни разходи.

Чл.4. Всики цени по този договор се разбират при условие DDP по Инкотермс 20l0 в

мястото на изпълнение.
Чл. 5./1/. Единичните цени по договора са съгласно I{eHoBoTo предлох(ение

(Приложение J\Ъ3 към договора), което следва да се счита за неразделна част от договора.
/2/. Заплащането на изпълнените по договора дейности се извършва по банков път в cpotc

до 30 (тридесет) календарни дни след изтичане на месеца срещу представени от Изпълнителя:
- Фактури - оригинал за абонаментни такси;



- .Щвустранно подписани и приети без възражевия протоколи относно извършената

работа по чл.6, al1.2 от настоящия договор.
/3/. Заплащането на вложените при ремонт нови резервни части, материали Ii

консумативи се извършва отделно, по банков път в срок до 30 (тридесет) календарни дни след
изтичане на месеца срещу представени от Изпълнителя:

- Фактури оригинfuт за вложените при ремонт резервни части, материали и

консумативи,
- .Щвустранно подписани протоколи със спецификация (вид, технически параметри,

количество, единична цена) за вложените резервни части, материали и

консумативи;
- Сертификати за качество от производителя на вложените резервни части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
- Протокол за предадените на Възложителя отпаднали при ремонта материали и

резервни части (вид, технически параметри, количество).
/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 РАБОТИТЕ
Чл.6, /1/.Приемането на извършената работа по предме,tа на лоr,овOра се извършва от

определени от страна на Възложителя и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ длъяtностни лица.
/2/. Приемането на работите по настоящия договор се удостоверява с подписване от

страна на лицата по ал.1 на приемо - 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 и]\,1а

такива,
lЗl, При подписване на протокола по предходната аJIинея със забелелtки от страЕа яа

Възложителя, Изпълнителят се задължава в З /три/ дневен срок да отстрани констатираIlите
недостатъци. Всички направени разходи по отстраняване на недостатъците са за сметка на
Изпълнителя. След отстраняване на недостатъците се подписва окончателен приемателен
протокол без възражения, който е основание за заплащане.

ЧI ГЛРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 7. Преди сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕJUIТ представя гаранция за добро

изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 152 лв.,
представляващи 4 Оk от стойността на договора, закръглена до лев.

Чл.8. Гаранцията се връща на ИЗПЪЛНИТЕJUI до 60 (шестдесет) дни след датата на

изтичане срока на договора съгласно чл. 2 и след отправено писмено искане от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отговорника по договора.

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои предоставената гаранция в случай, че

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ проорочи устztновените срокове с повече от 15 (петнадесет) дни или не

изпълни някое от задълженията си,

ЧII. ГАРАНЦИИ ИРЕКЛАМАЦИИ
Чл, l0. Изпълнителят гарантира, че ще изпълни качествено и в уговорените срокове

дейностите, предмет на договора, съгласно техническата спецификация (Приложение NЪl къtчl

настоящия договор).
Чл. 1l. При рекламации, изпълнителят отстранява дефектите изцяло за своя сметка.
Чл. 12. Срокът за отстраняване на констатиран дефект по системите се договаря

между страните, в протокола за рекламация.
Чл. 13. По време на гаранционния срок на вложените резервни части и материали, и

проява на дефект по някои от тях, Изпълнителят отстранява за своя сметка всички



възникнали недостатъци. Всички възникна,,Iи разходи, във връзка с отстраняване на
недостатъците, предявени с рекламациите като например за труд, транспортни разходи,
резервни части и други са за сметка на Изпълнителя.

Чл. l4.11l. При установяване на недостатък, който е основание за предявяване на

рекламация, Възложителят писмено (по факс или по друt 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.
l2l, Излълнителят се задължава в срок до 2 /два./ работни дни от датата на получаване на

уведомление за рекламация от Възложителя да изпрати свои специatлисти за подписване на
протокол за рекламация и предприемане съответните мерки за отстраняване на недостатъците.

Чл. 15. В случай, че Изпълнителят не се яви за съставяне на лротокола по чл. 14, ал.2, не
го подпише или откаже да участва при съставянето и подписването му, Възлохtителят
едностранно съставя и подписва протокола и той е задължителен за страните по договора.

Чл. 16. В случай, че представител на Изпълнителя не се яви в посочения срок при
Възлоltсителя, рекламацията се счита за приета от Изпълнителя и той дължи отстраняване на
недостатъка или поемане на всички разходи по отстраняването му плюс добавка в размер на
15о% от тази стойност.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИrI НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл, l'7 , lll. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
- !а получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени ts

настоящия договор.
- .Ща иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на рабо,гата

по 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.6, а,т.2 от настоящия
договор.

/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
- [а изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му,

включително и в техническото предложение - Приложение Nq3, 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 влага само оригинални резервни части, материz}ли и консумативи,
съответстващи на марката и модела на съответната апаратура,

- !а предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на
възложителя.

- .Ща не рaвпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
Възлоrкителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от Възложителя като такава в представената от него оферта.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ 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 (Прилояtения Ns1 и Ns3 към настоящия
договор).

- ,Ща извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качеството, етапите на изпълЕение, резултатите, без това да пречи на
оперативната дейност на Изпълнителя.

- .Ща прави /предявява/ рекламации при установяване на некачествена работа,
която не е в съответствие с техническата спецификация и с техническото
предложение на Изпълнителя.

/2/. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ е длъжен:



,Ща заплати на Изпълнителя възнаграждение в рaвмер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
Възлоrкителят се задължава да не разпространява под каквато и да е форrчrа
всяка предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на
търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като такава в
представената от него оферта,

х. отговорност
Чл. l9,1|l, В случай, че Изпълнителят не успее да изпълни всички или някоя от

дейностите в сроковете и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки
правото си за съдебни претенции, удържа изчислената сума на неустойката от tIоследващо
дължимо плащане по !оговора.

l2l. При неточно изпълнение в качествено отношение изпълнителят дължи неустойка в

размер на З0% от стойността на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение. llри
трети установен такъв случай, Възложителят има право да изтегли гаранцията за изпълllение по
Раздел VI от настоящия договор.

/З/. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му по настоящия
договор и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатиранll
несъответствия и недостатъци по реда Глава VII от настоящия договор, Изпълнителят дъlllltи
неустойка в размер gа Iуо на ден върху стойността на забавеното изпълнение, но не повеLIе o,1,

150% от стойността на договора.
l4l При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дъл}ки

неустой ка в размер на 30% от стойността на договора.
Ако забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения надхвърли 20 (двадесет)

календарни дни! се счита че е наJIице пълЕо I1еизпълнение по договора.
/5/. Възлоlttителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 0%, върху

неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 5 0/о от
стойrrостта на забавената сума.

/6/. Първите 15 дни от забавата на Възложителя са ненаказуеми.
l7l. Извъtl предвидените неустойки Възлояtителят има право да претендира обезщетение

за претърпени вреди и пропуснати ползи, в резултат Еа неизпълнението или забава в
изпълнението.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Настоящият договор се прекратява:
/1/. С изтичане на срока по чл. 2, а,т. 2 или с достигане на предвидената в чл. З стойlIост.
/2/. По взаимно съгласие между страните, изрrвено 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/. Възложителят може да прекрати изцяло или частично договора без предизвестие,

когато Изпълнителят:
- 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 несъстоятелност

или ликвидация.
/5/. Възложителят може да се откаже едностранно от договора и да го прекрати и без

да е налице неизпълнение от страна на Изпълнителя, като за целта следва да отправи 10
/десет/ дневно писмено предизв9стие до Изпълнителя. В този случай Възлоrrtителят
прекратява договора без дълхtими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.

lбl. При прекратяване на договора по вина на Изпълнителя, Възлох<ителят има право
да задържи останалите плащания до уточняването по размер на всички разходи и щети, които
ще претърпи от неизпълнението на договора. В този случай, Възлоrкителят следва да заплати
на Изпълнителя договореното възнаграждение след като от дължимите плащания бъдат



приспадЕати горепосочените разходи, суми и щети.

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

загуби, в случай че последяите 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 намали 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.

)flп. зАключитЕлни рАзпорЕдБи
Чл. 25. Щоговорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
Чл. 26. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при

условията на чл. l 16 от Закона за обществените поръчки.
Чл.27. За не}редените в договора въпроси, се прилагат разпоредбите на действащото в

страната законодателство.
Чл, 28. Евентуални разногласия по този договор се решават от страните чрез преговори, а

при непостигане на съгласие - на основание чл,1l7, as1.2 от ГПК страните се споразумяват, tle

същите подлежат на разглеждане от компетентния съд по местоседалището на
ВЪЗЛОЖИТЕJU{

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

страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за

задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.
По всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият. договор

(включително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща къпt

отговорника на договора, указан по-долу.

Приложения:
Приложение Ns 1: Техническа спецификация от документацията.
Приложение Л! 2: Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участника.
Приложение Nч 3: I]eHoBo предложение на участника.

възл ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Отговорник по до

Отговорник по договор от страна riа Изпълнителя:



ИttаНlgНЪtl lШ 4

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:
,,Абонапrентно сервизно обслуrкване и поддръжка на противопожарните съоръrк€нtlrl
IIа т,ериторията на ,,Брикел" Е4Ц" по три обособени позиции с реф. NЬ 142002-2017 -

ОПнс

'fехнrt.Iески изисквания към предмета на процедурата:

Прсдмет,, ,,Абона,цtенltlно сервuзно обслуэлсване u поёdръuска на 1,1роllll!вопо)lсар1lllп?е
сllо]111Jl{енuя на mерuпlорuяmа на ,,Брuкел" ЕА,Щ " по пlрu обособенч позuцuч

,i Обособена позиция ЛЪ2 - Ежемесечно абонаментно обслуiItваtlс lIa
попiаро I]звестителни системи в обектите на ,,Брикел" ЕАД, включвацо поддърх(ане на
ценlрала. пожароизвестители, ръчни бутони, сирени и при необходиNlост peмoнT tla
TeI IlIKaTa.

Смttd за лtаmеоuалu ,,БП" ]Гр75

- Ак,-мулаlпорнu баmерuu 12 I/
Поdспlанцuя,,Пресово 1 "
- I{еllпlра_па ПИС 4
-,Щаtпчuк опmuчен ,, Дtлоло "
- Аtgпtулаlпорtlч баплерuu ]2 V
Поdсmанцuя,,Пресово 2"

, I {енlltрала
- ,Щаlпчuк опmuчен

- I|енпtрала
- !апlчuк опllttlчен

- I-{еltпlра-па
- !аmчuк опlпttчен

- Itенпlрала
- !апtчuк оппluчен

- I-|енmра.па
- !аlllчuк опtпuчен
- Акуl,,tуlлаlпбрцц б а плерuu

КоltанDна змо ,,ЕП"
- I-{енlпрала
- !аmччк оllпlччеll

пис 4

,,Аполо "

пис 4

,, Аполо "

пис 8
,,Аполо "

пис 4

,,Апо.по "

пис 1

,,Аполо "
]2l/

1 бр,
З3 бр.
2 бр,

1 бр.

9бр
2 бр.

]бр
-9бр,

2 бр,

] бр-

- 27 бр.
2 бр.

-]бр,
21 бр.

-2 бр.

-]бр,
11 бр
2 бр,

- Алумулаlпорнu баmерuu 12 l/
Смаd за мапеоuq,хu J\rр3I ,,ЕП"

- Акумулаmорнu баmерuu ]2 Т/

CtolaD за лlаmерuмu М32 ,,ЕП"

- Акумулаmорнu баmерuu ]2I/
CltlaD за хuмuкмu ,,ЕП"

ПИС FS4000/2 ] бр.

FS8030 -6бр.



- Акуltу_lапюрнtl баmерutt 12 V
Бшу 1
- IJeHlllpaлa
- !аmчuк оппtuчеll
- дtgl лlу л аm opHu б апле р uч
Бщу2
- I]енпlрала
- !апlчuк опmuчен

2 бр-

ПИСFS4000/2 -1бр.ЛS8030 - 6 бр.
12l/ 2 бр,

- Акуму-паmорнu баmерuu 12 V
С,|tutьцно оmdеленuе ,,Нова часm"
- Itенlпlэала
- !аmчuк опmuчен

пис FS4000/2
дS 8030

пис FS4000/2
лs 80J0

1 бр.

-46р
-2бр.

1бр
-3бр,

2 бр.- Аку-lt,tулапlорнu баmерuu 12 l/
Су tu tutHo оплdеленuе,,сmаDа часtп"
- I!енпtрала ПИС FS1000/2 - l бр.
- !аtllчtпс опlпuчен ДS 80-]0 3 бр,
- Ак7лtулаlпорltu баmерuu ]2I/ 2 бр,

Цех 'ПоDzоmвцmелен"
- [tellпlpa.lta ПИС FS4000/2 1 бр.
- !спtl,tчк оппltlчен ЛS 80J0 б бр.
- Aly-lty,taпlopHu бапrcрuч 12Il 2 бр.
Товарuще 08-1
- I{еrtпlрала
- /Iапlчttк опmuчен
- Аtryму.паmорнu баmерuu
Пресапка-4
- IJelttllpaлa
- /lоtllччк оппlччен
- Ак1l,ttул alпoptlu б аmе puu

ПИСFS4000/2 -16р.FS8OЗ0 -2бр,
]2 I/ -2бр,

ПИСFS4000/2-]бр,
ЛS8OJ0 - 1 бр
12 I/ - 2 бр

Посоченltяtlt брой поасароuзвеспlumелнц L!нспаIацuu е орuенпшровъчен u може da се увелlt tава с
вк.llочвtulе на llltсmалацuч с цзmа{ъл 2аранцuонен срок Lпu da се намапява с оmпаdане на пazlllo,
кочlпо 1!е .11о?ап1 Dа се обслуэtсваllt u ремонlпuрап, прu условuяmа посоченu по - dолу,

I,Ie се допуска да се представят ра}лични варианти на офертата. В изпълнение на

разпоредбата на чл.48 и чл,49 от ЗОП да се счита добавено ,,или еквивалентно/и"
Ilавсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация. техническа
оценI(а] техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал,l, т.2 от ЗОП. както и
I(огато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен
произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага
еквивалент! участникът трябва да докаже с подхомщи средства, включително с чрез

доказагелствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по
еквиваJIентен начин изискваниJIта, определени от техническата спецификация.

Д Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от
датата на склIочване на договора или до достигане на общата стойност ( 8000 лв. без ДДС)



на договора. в завI{сt]\,lосТ от това кое от събитиJIта настъпи първо, При достигане на
общата стойност лl_]и достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

l Начпн на изпъJIнение:
- Абоtrаьrентното сервизно обслужване включва: ежемесечна проверка на

систе]\,1ата. доказване на работоспособността й в тестови и реален ре)киN,l,
пренастройване на системата при нужда, подмяна на дефектираллI
компоненти.

- Техническите профилактики се изпълняват всеки месец;
- Отстраняване на възникнали повреди при повикване на възложителя.- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди - до 24 часа след

уведомяване;- Време за отстраняване на повредата - до 3 дни след уведомяване;- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-
предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички
отклонения! констатирани явни недостатъци) резервни части подле)l(аlцлI на
подмяна и др.l Изисквания към технологията па изпълнение.r,о:

- Да поддърlrtа в техническа изправност пожароизвестителните техники;
- Изпълнителят изпраща специалисти за профилактика, тестване.

програмиране, настройване и други специфични операции ло собствелtо
усмотрение и преценка във времето, в зависимост от начина на експлоа].ацLlя
на системите и тяхното натоварване;- !а подменя износени или с влошени параметри възли, детайли н елементи на
системите с предоставените от Възложителя;

- Ща гарантира високо качество на изпълнение на възложената поръLIка чрез
спазването на всички нормативни документи, правилнициl инструкцииj

наредби и др.;
- От датата на подписването на договора до датата на неговото изтичане

Изпълнителят поема отговорност за изправност.га и безаварийната
експлоатация на системите:

l Изисквания към
lIзпъ.цненпе на услугата.

материалите/резервните части, влагаIiи при

- ,ща влага само оригинални резервни части, материали и консумативи.
съответстващи на марката и модела на съответната апаратура;

- да предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на
Възложителя; При необходимост от подмяна на резервни части:

- Изпълнителят предоставя на Възложителя протокол със спецификация
на необходимото за подмяна оборудване и/или материали и
консумативи с посочени подробни характеристики! изисквания и цени
за съгласуване.

- Възлоясителят има право:
а)да съгласува предложените от Изпълнителя цени;
б)дu откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходtlмите за

pei\,1oItTa резервни части! материали и консумативи;
в)да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на

реални оферти или на база на цени по други сключени договори от ВъзлоlкЙтеля lr
прелстави на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже. чс цеtIата
на tlякои от видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-нисI(а о-г
предложената от Изпълнителя, последниJIт е длъжен да извърши доставката на цеIiа
посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена.

I



/

взаll \lоотношенIIя с посочения доставчик и извършва доставката.
Ilротокол }i

дат HOBII и

r,lатериалите или изработката при HopMarl'a употреба, 
ОТ ДИЗаЙНа'

Всllчкlr подл,rенени стари резервни части се 
"ръщu, 

rru Възложителя с прие]\.1о-
предава,l,елен протокол за предадените на Възложителя, отпаднали при ремонl.а ]\,1атериали
и резервни части.

l Изисквания към документацията съпровождаща IIзпълнението на
поръчката:

Оr,lитанего изпълнението 
". ^* i"# I]:.x: 

договора се извършва ежемесечно на бlза:

"ан, 
проrо*ол' за извършената работа, с посочваIJе на

- 0тчитането 
дениетонаобслуженитепожароизвестителниинстаJIации;

- Фактури за ;'i:J&XT;;",,,_ !вустранно 
""*."ri" 

'

параметри! количество, цена) за влоrкените резервни части, материали и

_ 
консу]\,1ативи,

резервни части;

ремонта материалl.{ и
. резервни части (вид, технически параметри, количество. цена).{ Изисквани документи при участие:- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностrl]е по

чл.З, т.5 от НАРЕЩБА Ns 8l2lз-53t от 09,09.20l4г.
- Участниците да разлолагат с квалифициран персонал - мини[лум tlel.иpllMa

сервизни работници /доказва се с колие на удостоверението за професионЪлrrо
обучение на основание tIАрЕдБА ЛЪ 812 l з-5З l от 09.09.20l4г. - за'всеки е/lин

l

от четиримата сервизни работници
Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборудване за
сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/.

критерий за оценка - най - ниска цена за iltесечпо абоrlаментпо
обслужване.

ИЗГоТRИЛ:

/uнэtс. П,
Р-л звено ССlIАБ,



ФДИЕР ИНЖЕНЕРИНГ
П РОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА

обособеrlа пO lцlпtя l
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИ Е,

о] : ..ФАЙIlр игlжЕнЕринI"' Еоод

ЕИ1{/БУЛСТАТ: l2З65]673
,rcjl: 0431 l 621 58, с!акс: 043l l 624 58, e-mail: t vl.a]lclrcva(Zi]al]\,.bц

I(ъмr оферrа за възJIагаIIе на обществеI{а поръчка чрез обява за сr,бираtlс lIa o(lepTl.t с
ПРСДlt{е'Т: ..Абоrrапrеrrтно сервIrзно обслужваlIе Ir по/lлръжка на про.1.IIвопо?карнrrт,е
съорьжеIrIrя IIа ]'ерлIторията rrа,,Брlлкел" ЕАЩ" по Tprr обособеrrrI IIозIlцrrtl с реф. J\Ъ
ll2002-z017 - ОПнс, в частта за обособсна позIlцIlя ЛЪI -,,Сервпзно обслужваlrе па
протIIвопоiкарни уреди, включваIцо технtIческо обсlrужване, презirрсждане Il
III]|)oc,l,aIIItlHo tl]питване на разпоJrагаеDIIл пожарогасltте:llr.''

,i{eK,-ta1lllparIe. че сме заllозIIати с изисквания'га }I условията за участI;Iе в обявеtrаr.а ог
Вас обIltесrветtа поръчка. Съгласни ci{e с поставениrе от Вас },сJIовия и t,tt приеьта;rlс без
в ь ]j)а7iеIlIIя,

O(rcpTaTa съдържа едиII вариант за изпълtIение на поръчката. съгласно IIзискваll!Iята на
възjiо)I(lIтсля.

Ако бъдеirл избраIIи за Изпълнитсл на поръrIката- изпъ-rlнеIlлIето пlе бъ,це в IIъJIно
c,])oTBcTcTBt,Ie с Техническа,га спеuификация и условия за изп],лненlIе tta лор],чI(а.I а,

Пре;l.rlqдg11111" oI llac чсJtовIля са както следRа:

l llle-t:TaгalIc да }lзвършиN,I сервизнО обслуlкване. вклюtIвацО тех}Iичсско обсJIу)I(вапе.
пl]сза}]е)I(l]аIlе. хlIдростатично изпитване и вложенlт резервнI-1 llacTpI на следнl.tге
пl]отIII]опожарI{и чреди :

N, Buil

Бlлоti рсtз по.чttzсtе.1l1l lloJlcttpo?tlcllпle.lll

1 Ihпрчс 2 з2

2 Япцэllс б зз

J Япtlцс 12 257

ivlеzа 6 67

_, ]yleza ]2 ]]5

б ('()2 5 t;z 158

]]oc)orrctlclt 9,1, 7з

ý СОэ 25 Kz.



I
(]

Гаранпt l 2 ]6

Тчйфt,н 2 9

)
Таttфун б ?

]

J
('паркч 6 )

] CllctlэKu 1 2

I
J

С()2 1,J кz. )

оБцк) /80

I Iосочеtlиtе колI,Iчества са орtIеIIтирсrвъчIIи {i са llсобхоtllлl\1лl la OIlel]K:l на clt|lcllt ltr-e,
ГIосtl'lс t lrl,t е ко.пllаjества Tle са обвързаllлt с броя и tsllда ilit извърrпIJаIIи] с дейIIостлI.

вIIлоt]с lI I(o,rlI]чec'l'Ba пох(арогас[Iте]Iи. под,ltежitщл1 tIa сервLIзttо обслуrttваttе.

Щс сltазlrлl тсхIIIIческото заланtlе за llзвъl)шRаIIе На ус.rIYгата. KaK.I.o следRа:
о ?а uзвtqпuвсrне сербllзl10 обс:11,111,61ц 1g l!Ll tlPo п1llлOl1o)k tt1ll ttt 11ledtt ос1,1цеспlвяво.llе

iaйltocпtllttt cll u рtlзllо1O?а-|Iе с пlехl !l!|! eclill среdспlвtl tt oбrl1lliBrttrc в
сllопlвепlспlвl!е L, 1!н (,п1]))\i1|1!1!tll е зLl еliс11,1оtrшацllя H{l ll1:ltлtзriоОttпtе.t+t rt с

Oe,lelt1!l11e в llpll.|l ox.el lIle j\b 3 сlпt ндрЕj]I;д

Taxlt uч ecKclllto rlбсl|эrваltе, пlэезtцэе,ltt,Otttteltttl tt xtK)1эclc пl сtпl ll|! ] !()l lt() ltз1,1ll1l1(](ll!е 1t(l
пl)()l п IlB()l1oJl('t|pt t tt lll е 1цэеОtt tLle се 1:itlсmовсllявсtпl с olllOaltttt, пtрrrйtо JLIlipellel!ll
BllJ),\,1'lio?ll)|c1lItte ttct 11-1еdШПе clrruKepal зtl l!зGърut el ltlпttt detiltrlcпt, ,roцu,r, ,rn
пtllstбrзч ёtt бl,dttпl ,tpe:tcrxBaltu dо сlеDвсtulrlппl обсll,,лtсвtt tt е, ('пt ttt; ellttllt е c,tt
c{1,1lol)(l}l)|:1lI(lBau|u се 11Ptt otttпll с)а бъr)rrm uп-tel,telttt tt c,l,dlp,'ltccttl1 lItlL't-.1!ulli()
c"tciltttll1cl ultrllo11-1ltttlttя' ttllittB ttdl'cl,tel t llo-1le]:) lIcl cl17l!licl)(l. lltI -\lcl!()(JLll!1te II(l
пlъ])?овеI|0 (uзвърLull,|l сервllзнопlо o()c]\DnзTl la ), ctillec зсt Kolэec,llolticl ttуttя, tlct.ttelэ
ll(I 11о,1l)ч el Io 1110 р.зречtенLlе за осl,Ll|еспк]я.(jаl te ltct detjltoclпtt (llrl ч,,t, 3, m 1 опt
НlРЕЛБ/1 Лр 8l21з-531 оm а9 09 20]1 z,), ыr) ltct ttзBl,pttteHtlttto tlбc.l)1.1K,Btule
(lltсхltчческо ОбС'117к,66цlg, пl,лезарелtсr)ане tt-ltt хпt)lлосlltсппllчt!() ,tзпull'воне), dtппсtlt'l LtЗВ11])Lllеl I ОПlО ОбС-'t)lЭtСВtl tl е, tt-tte, r|слпt.lttя tt ttoi)tlttc Iцl _11llIell1o, IlзвllрIпl!|I()
rlбc,,l.|"ltctlctHelllo, Ll lipaell ср0^' з(I 1lзвl,рL!!вaпrс lltt c.leoBtlLl|()пlO tllali()BcL K(Il11()
DaltHttllte се оtllразявсчll rl rjteBHulc (llpttlo,эtc.et tue Np 8 опl ILlрЕдБд No 812]з-53]
tlп 09 ()9 2()] 4 z.)
Зrt uзrlърtuеltоll1о пlехtпlчесliо o(lc-ly,:ltcBcttlc , ttllезсtlлеэriане ll.,l1! хtlОр()сп1(!lllччlI()
1lзl11lп1(]аlIе (rl коltбttltоtltLя tt,lu llotlпlde.uto) lце се чз?опlвrl проlrlокол (:lPlt|to,ж,all lte
Np 9 оm НА]'ЕДБ,4 N!2 8121з-5З] оп 09 09 20 ]J z.) l;опuе опt l;tlйпtrl ,,е преi,лспtttвя
t t tl собс пt(;еl t ttKcl 11al tlPolllltBol1olra1ll ttt ttt е tpedtt.
I,Iзвъrlчtвсritл;tt сервllзлlО С,tбсl1,,1п,661ц n l!al tlPol11llBo11o)lul])l1Lпlle ,\'Peolt, ltIe
l1l)езс|])еэlц)0-1lе 11ocl!,lllll1,1e Ll возtt.uчпlе llo)]('tlPo?l:lClt lile.IIl (, по)к,dр( ) aalc 1lпlе 1r!ll
л')tI_{0ве ?' пеllо0()раl,ашllс-|It!, з0 \iоllпlо е 1,itlcllttlBclle tto съопlвепlсlllвltеп1()
cl,<,,,!.lcllo наllеOбttпtсt llo ,t.l, ] 7, ol 5 ЗlIВР



Ilя,lttt ott се ч.з_върurcа серGчзно обс,,t'лtсвсtltе lraI по)l(,(lр()?(IсIпllе.7 Llпlе, опllсаlltt вl1]1ч,lоже|!1lе С' опt Б!С ISo ] 1б02-2 "Зспt.уttllltl среlцу'по)rc,ар. Hrlcu.ltrt 1l возL.|t1.1l1o,){'Llpoa{lcltпte- ttt, Чсtсlll 2: Koltlll1:sc1.1 tt пlехl Balte''.
IIроцеО.lрtппе 17о сервчзно oбt,L1,)tcBcttte tttt llll1l1e yJ)e()Ll, l1]-)Il lioul11oll(Dlс(lро?(tсltпlе.lнltяп1 прсlх е в Kollll1att11 С 7це б{Dап urbnpu,uoua,r,ca,'lo в сервчзlt, къdепо оt1111осuпlелноll1сl B,|lclJlcllocпl llct възi\lхсt е с)о i0 96 чп 1 е.l I 1 1 е р al l 11 1, p ar п 1 а е .l t tt н tt-,l t y,tt l 5 " С,
Опtворенчmе rIaKoBKL! с поэlсароzасull1е-lен прах tt с llеllrю(цэttзltсl(lпlе-ll, li()Lпl1o tlecct бч.ltt ttзtlя,t tlзllо.,lзванu. ule Ьъdаm ,,ro.rr,lrr,,ru orn окопнuя възо,,,х

II]с сrrазrrпl с.qеднIIте IIзIIскваlllIя къNI техttологIlята IIа IIзпълIlеIIliето:о ()tlpederclttt G ll к.\оllовепlе Hct Вl,з.,tо,лtсttпtе,lrl -|!Ltl|t!, ttor)zolttBяlttпa1llltttdaпm елu, lxlDle,:ltc,ctttltt tla tlбсlу,ltс,всtltе (111exlll*ecli()обс-111111'116111g, tt.ltt х uiрtlспtсtпlltч 11() 1!зl1lll11в(!ltе.) 1l l,ч(ta,l,lвtlпI вll1ltte,tt ct t tetll t,l/llped uBctH е пtl Htl оýg,,1,1,;11рgц1.1 п1(ll"!Btl, lц)1l (:ъ?.1llсli(]ItIlt! Bpc,llc ll .1lrlcI1l()t l,Iыll,,l tt ttпt е.lя,
о Пllеценкп на KallecпBot lo l!o llзвьlrluеlt ullle J|cл|l?ll Il 11(x)11ll(,B(tl!e t 1ц)llе.llо-п7lеОовшпе,lеlt прullоlk).l ClltLIBL| c.lt() ВЧЗ)'Ll-'lСl! ,i.-.ler) tt lцlове]:lt;tl ttct io 1lcIllltl!llrc,liallu) 11O lIclialle oll1 c\l1PtlHtl 11tt ]}ъз,lо,ltсttlttе.,tя,.ltlэ,-лrcе dct бъdе зсtdеtiспtвсtlt tlo edttttl?роuзбоllrо ttзбJlаll llt1,1K,ct1lll?ac ltпlе I оп всеlilt BttO. Раз1,.lпlttllllu,,rр"бпr., ,)r, б'*О) ,,"11O-.lluзlio опl 95'% безоllll;чыtсr pct(loпtrl HLI 11(),)K,tt!)o?clcttllle,ltt. В с.Lllчttit, че c,ler)llll l|1l lltllя l]; !L'l) lt llll)citl'п1ll||ll(tIl|) |-.' l;t'ttL'lt1(l]11t,

1tеli(l|lеспl(jеl!(), 1ltrбrlпlollltt lltt lIзпъlrtt.пltе.l, ,,оr," l|,i'oi,i'"',,ir|,i,i|i,i'i,,',i,'irjii|,'ii,ii,i,i,i,()lll lleli'l!ecпlBetto rlбр.сrбоmенц l1o)lc(lpo?Llc'lllle tl!, L,e Bp7,Il|(I l(t пo(tllloplltIобрабопtl;tt i)o t,t7эtвеэrdсш епlо lllI в ,о,rrrrr,rrr,r, зсt 1,1ttбtlllttr, Пllе зttllа,.лкl)tп te lttt
з о i е t|t сп t в сп ttt llt е llo эк,l
llprlб,le-lttt, ,,," ," ,,,,:;i:::::,"ii,|,,,,Iil'",i,i',, ;i,,,i::::!,,:;i,i:':;" ,," ,,,';:,, i::,,,,:i,i;"':Y':',:,L,Jlttбoпltl-,tu з(1 c-llell1Ktl lta I.Iуlъ ll!1ll11аlя

. HealDttullle елч се око: ! t,1,1еtiп1()в п Ll (rPl,Lt|(1l11 l](t
l1РОПlОlСО.rl (L! бllзtttlчеlttt) зrt брtп;, зtl )|L,_|l)l?a|п1(| се,,|lclt111l111111111 lзltl) об| ll)|(B|||tо Всякrl пlрll-|lесечllе, tr,Iзпъ-t.ltttпtе.tяпt (c|tt1lltcrllпt tl'върul(lallц(| сеl)вl|зllопlоrlбt,,1,1"lK'rltllte) преdсппвя поdробпо ,upoi*i в опtr)е,t ,"Jtjt;I," !/пlltttt.tеtttte,Gl\:,!l()чвtllI{(I ко-|lilчеспlвапl{r, вudа u спttt [tl t о сl11lпсl H(l tt)(]11plllellltll1e ()l1(l])(l1|Illl;
G1())l(ellIl резервlI1l trаспllt, Ktllil1l0 п L'1,1I(l|)1!0 ttз7lttзхоlвtпttt срсОсlпвсt lul orl,,tlBrlpat)rl l1 r 1.1J р 11 11111 ,

. 3al.t-luttцtHeltlo tl УСл||?ul|1п се l!зGlл)utв(l
r)eitttrlc,tltu, litll1lO L,e l?рI1.1u?l1п1 обявеttt,пtе

]Jьз_l t1,ltct tпl е.lя l,
зсtп lttttItt L,: tlпt

lto бсtзu lttt r|хrк,пttt,tс алI llJGllpltl(ll1r
в ll1lotlcdtllttпtt-t цеttч, ПDаiлоzцпсtttttt

l1c))rcl])O?tlcllI71c-.ttt lltli пtаб.чtttlttllttt l,to пt.2,], lпо BItOo(le ll
за e,c)HoKylапtl trl oбc,-lt,,llc,Bctl t с l!(t I|я.tопlо trо..tttчасmво (7 l1()

Трпнспоllttl ttpatleltto нI trо сttlrо?асuпlе.rl пlе ol11 ttоdе.,tаrtttяпtсt ч K,l()II()Bell1e ltLlВъз-l_о,эit,ttпtе,ltя c)rl pe,l,tot tllll tcullrl ба:lа lta Jlзпlr.,tt tttllt е.lя tt oГsllatlttto L,e (lсъll|еL,l11lJrt(](l
rlllt l[эпl,,,tl tt пlte.ltrt, за He?ogt! слеп!ка

IЩс спазIlпt cJIe/]}IlITe IlзItскваtIIlя ltbir, ilrат,ерllа.lII1-1.с/резервнпте, час.fIl, в-пагаlIII llpultl]Irb.пlIclIll€ IIа ).с.пугата:
о Прtt зсt,rtяltс! HLI чLlсlп]l 0лi п(Dl('l:il'lo,jllL,ull?e'1 IlIe се 1tзllо.,tзв(lп1 cct1!() п1(llil!(l(l.

oll1ler)e,t el ttt tlпt п 1эottзBoOittlle 1я I l{l l10,jlcalP0 ?t.lL,1l111e,Ul

I|all(l зal c,bol11Bellll l1tll1e
пt е ll tl,/обе м ) ч c|,\lapl1o,
бр,)

Да бъdе llосочеltа



r

I

о IЦе с., ljld:0l1l ca-llo HoBar u н eJ,rro|ltpeблBatttt lraleplllu ч{ruпч ll .1loпlepIlo,:l lt,,j,, _ , ,)l) i2 ltecetltt I,1peo!l (.\ir1](ll)ld 1|.i oOcllla(]l;u, l\(ll]l() li(t|lc 'l11BOпt() l1.1! L.c
- '-'. ,t1'l111111n Зtt (;ъ0117в? li lIiJli,lt( t!э(),-lli(,1!i! tllll l,[уtъl tt tпltе,,tя tt с,еllпtttrIltп;tпtt

1. ( 1l,,ц,,6t, II llxtlIrII II1l IIlп,b.lIletIIIc lla порыIк2tl.а.
' , : _: i:]]Ilrltlcl{I]e I{a _]оговорL l2 пrecella, ctlI,iTaHO от дагата I{a IIojltlllcBaHe }la: :r.i i]_]ll -l() f tlстliга]Iе }1а i\IaкcllN,la.'lIJaTa croiiHocT tla договора - 15 000.00 .пв.. без
--i,_ :1 ]ll9IIcIT\It]cI OT loBa. кое от събитlтята llасl.ъlIи първо.
_i. Гltpatlullorreн срок на деI-IIIос.Irпс.
] Г'аl,хt t l-t-l.T1-1all е. че ltle IIзпъJlIllIfi,l кач(--ствеlIо леI-IIlоLlt{Iе. Пl]СД]tlС-г IIа I I OI]1,I] Ita.I а.

'bI 
lLlcl{O II]IlсI(ваI]tIята }la RъзjIо)китеJlя посочени в TexlIlItlecKaгa стtспl,тl|l rtttaI tllя.

_i,r Гараllциоtttlriя I сl]ок за качество,rо IIа l]lвършсI]rIе вrIлове рабога с Li cT]o,I ]зстсl.]]l,Ic с
ISO l l602-2:2000_ т. ,t,].l. обцl-t по',lо;ltенrlя (покрttва ]\IaKc I-'i\{a,rl Il и я cl]OI( II.1
cl(c I ]jioa rаIlllя lIс)Iiл_\, два пореднIi тсхнитlескIl преI.j]еда. Т.с, elllla I о,цlIна).
З.З_. l3 гараlrц и cll IIt rlя срок lце отс-гранrIRаNlе cl,c cBolI срелсtва ]lояви;ltI.ге се ]ц]оII\.сl(ll tl
леd)ск1-li (l].rl}I ще поJ.lN,tеняNlе доставката). jll,лх(ещtl се на I{еI(ачесl l]cIlo tlзпъj]IIен}Jе H?l
),с,п},гата. I(ocTO сС улостоверява с двустраI]ен IIротокол.
З.,1- С'рок зil отстI]аtlяваIlе на проIIускli }I де(I)ект}l: 4 KaileIrilirprlrr лIlll слс,]t дататz1 от
IIp()0,0KO,rIa
.l. !оttтrlсптп, коIIто Iцс lIредстаRrIDlе rta Вr,з.ttliжrlте.ля прII llocl,aBKa oГ)c.llt,iKelttl
Ilo,,Hilplll ilcII l c.llI:

- lI1lualtcl-ttpcr)uBttпlc,,lel! llропlоliо.l (пl)l1,1o,)l(elllle ,\,l 9 ollt Н.4РЕ]tЫ.\! 812/з-_rJ1
tlпt ()9 ()9 20 ] ] l )

- \ Orlctltotle1-1et llle зtl li.t|rаспlво зtl (,ъоlllве1llсtllGttе с ]jЛ(' ],\() I]6()2-2 2()()()
- l'OctcпllxtqrcltlIe за съопlве пlсlllcllепlо ll(l B.|lo,)l(,e111lme по)r(l]10?0с ltllte.ll!lt прOх(хlе l!

п et t tltlб 1-1rlз_l,rtч пl e.|lu, L,.b?.ltlcHo llсtlлеOбаmtt пrl чl ]7, ol 5 Ji\,lI]P,
- /lel;,tttllcttlttя за (,,bol11Belllcl11(lllc ll{l 6,,ю)t(,еllllя пl рat l! с 11орпllq)(пl | ?(lз
- l[акlгцltttlttя зLl L'ъоlпвеп]сll1вu е llal G,!o,H('elIIrll1e резервll1l |ltlcп1ll tl ceplпttr|lttt;tltlt зtt

li(lчесll1во,
- 1\el;.l ttlla tlttя зLl cpol(l t:.1

веlцесll1вtl_
- Beltпltt.lltпte за l1pctxoBLll11e

(,Е,

- 4:lrп;пl)I:лtt

?оОllосп1 llu в.lо)lrcнчпlе резЕ)внl1 l!uclllll ll ?ucltll?e,ll!1I

ч С()2 по)lсаро?сlсtПllе.,llt iч tlllttlll e lK,tlr;ctl п -1l (!|1illp()Bli(t

ВсIlчкll 
'lок}.}rеIl,rп 

ще бьдат на бъ;rгарскlr езлrк
ПDIr"rожtеrrия:
I l;lrtлсlжеttllе Nчl - flекларация. че при }IзготtsяIIе ria офсртата са сIIазенII
cBъl],]irllll с даltъци и осигуровки. опазване IIа око_цIlата cpella. закl]иJIа
услов[lята lIa трул.

)/пL,;lпоtrлошен да I]од!ише настоящото прелложеtIrIс е:
тдIIя I]рднчЕtsч\

f{aTa:

[-I,эдrtис:

за,l(l,лI(еlII]я Ii].

на зас,II)с,j,I а Il

ll,042017

гдI]rI I]рдI-1чЕвА



ФдиЕр иltжЕнЕринг йпротивопожАрнАтЕхникА r'r\Jffi?
Каrанльк,6]00 буп -Геts 

Дрзго1,1иров"8а
офис rел /факс:Or!Зl/G 2.1 58
ма.аlин тел :01.]1iб 3з 

'!GSM Г,88а 8,17 625

€-Tail i_,чrапсhечаaФаЬч Ьq
е nail оiliсе@ц]-пlе .оm

обособепа позuпrrя Npl

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от: Фr\I,iЕр инжЕнЕринг Еоод

ЕI,IК/БУЛСТАТ: 12З65367З.гр. Казанлък. бул.''I'еlI. !раrоплиров.'8А

lсл,: 04З1 / (l 24 58. (laKc: 04З1 l 624 58, e-tnail: tJ,l,alrcher,aii:i]ab\,.bq

Кr,r,t о(lе1l,га за възJIагане rIa обtцествена поръчка 1lрез сlбява за съблтраlIе на o(lep гtt с
ПреДмет:

..дбоtlд пrerITrlo сервIlзrIо обслужване lt поддръжкir Iia про'гIIвопожарIII'тс
сI,оръжсIIIIя на терlII,орlляТа па ,,Брпкс.п" EAl" по'грп обособенlr позIIцIIII с реф. J\Ъ
112002-2017 - оПнс. в частта за обособеllа по]иlцIlя Nэ1 -,,Сервлlзно обс.п1,*ване ,rа
пI)оl IIвопоrкарIIti уредIl, Rключващо ,гехIIическо обс;I1.жване, пре]арежлаIlс Il
III_1ростаlIIчI|о II]пIlтвапе IIа разполагаеNtrr потtарогасlI.гс"пrr.''

lJзi1-1,-;Itrсtттtе,l-О Ila пъ_цtII{Я предмеТ на поръчкаIа IIIе LIзвърlIl},INI IIpLI С]-lСЛН rl l.c ЦеПtJ:

Nq Вчг)

Брой
разпола2ае-ll

1l

по)lсаро2асч
l11e,|LLI

Еittлltlчнсr цаlа (] ,|IB,,

без !!С
Обulсt cltloiilloclll

B.,tB,, без ,\!(|

1 Яtltрl,g 2 32 3,20 l02.10

}lпtрl,с,б JJ 8j0 280.]0

J IIпц4,с l 2 257 ] ],10 285 2,7 0

!l[еlа б 67 8.,j0 -\б9 5()

J l\lettt ]2 1]5 1l.j() ]27б,50

5 LiО; 5 lca- 1j.9 8.20 ] 295 6()

lkldotlelteH 9:t. 73 7,20 525 60

С'О2 25 ке. J 12,30 з8.J0

9 Гсцlсtltпl 6 ]() 3, jrj 35 00

Гttрtчtпt l2 Iб ll ]0 ] 77,б0

T'ctitrPy1 ) 9 з,10 з 0,60

12 7-aiK|l1,tt 6 2 (ч. jr] ]7 0()

IJ finoplitl б 2 8 jl] ]7 (J0

4



L паркч ] ! !| ]() ]1,10

I5 СО2 1,1 t;. 1 J.50 9 0()

оБщо 780 ! 26.20 7288.50

I I 1l с 1,1 ct z ct t t ct t п tt
пl)е-J(lllс )l( о.{1! е,

!)с ]ервн lI IlLlcп1ll

!ата: t2.04.20l7

Псl,tlпис:

l!eH(l вI;.1lочв{l, пlpclHcllopl111!1!11le
хll()])оL,l11а1l11lчllо L|Ji1llI1l(jtI11c l!!,i

|l tl зх od u, п1 е х t1 ll ч е с liolll о о бс., ty,,ltcB а н е,

ПО)l('l:lРО?аСllПlС.'lLП]lе I! B_:Io)lceIll1I11e

Щена,гir е 1,върла II необвързана с каквито и да е др-чги условиrI. крелrlтнtl lI IIлатсжни
c]]ejlc1-1]il_ форrtli на п,ilа lане и гаранrlи}t.

ПрrrспrапIе yсловIlята Ila пJащаIIе посOriенli в IlpOeKTa на лоltвор.

flеltларl,rраме. че в с.тччаti. че бъ,,lе открито несъответс Iвие NIежд}, прелло)кени-I.е
cJI,Ir{IltllIII цettlr и обца сr,ойност, поl]а]Iи допусIIата техlIическа греl11ка о,|. Iiаша cTl]aIIz1.
c\,Ic сLгJIасIIи В,ьз-lltllltltте"цяl, да класJ]рtl rlarItaTa o(repTa Tra база пред.itоrкенлI I е по-нllски
IIeIlIl.

}''llr,,,rнсlлlоtriен,ца подпише IIасl.оящото IIредложенлIе е:, ,гАнrt tsрАнчЕвА

,t,AIIrI 
tsрАIJчЕвА

,r:

1


