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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

I.1. Предмет на настоящата процедура е доставка на тръби използвани в парни котли и
тръбопроводи по изискванията на ТУ 14- 3-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001 и др., по видове и
количества подробно описани в Техническата спецификация на поръчката.

Количествата посочени в техническата спецификация са ориентировъчни, като
Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество, по предмета на поръчката,
и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да намаJIява IiлLl

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

Необходимите видове и количества изделия ще се посочват във всяка конкретна
заявка на Възложителя. Изискванията на Възложителя към премета Еа процедурата са
подробно описани в Техническата спецификация на процедурата.

1.2. Срок, начпн и място на изпълненпе:
Срок на действие на договора б /шест/ месеца от датата на подписване на договора.

Начин на изпълнение доставките на изделията ще се извършват по зfulвка на Възлохсителя.

Срок за изпълнение на конкретната заJIвка на Възложителя - до 3 /три/ днII от датата на

заявката на Възлояtителя. Заявките на Възлоrrсителя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на заJIвката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на количества, определени по
предварителни змвки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ.

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

1.3. Варпантност на техническата 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:Iентно/и" навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт!

спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл,48,
ал.1, т,2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска Nlарка]

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

еквиваJIент, участникът трябва да докalке с подходящи средства, включително с чрез

доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения отговарят по идентичен или
еквиваJIентен начин на параметрите и изискванията, определени от техническата
спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените:
- валу га - вzIлутата да бъде в български лева .

- други условия за формиране на цената:
Щените в офертата на участника да са без /ИС и ла включват всички разходи на

Изпълнителя по изпълнението на поръчката, включително доставката до мястото на

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

да бъдат удовлетворявани.



I_{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в

документацията за участие.
Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и пет/ дни от датата на извършване на

доетавка, подписване на приемо - предавателен протокол и представяне на данъчна фактура.
Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.

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

За нулtдите на оценката на подадените оферти, участниците трябва да посочат:
единична цена на килограм и обща стойност.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването - предложената единична
цена се умножава по прогЕозните количества.

Кмкулираната обща цена е само за целите на оценяването на офертите и класиране в

обществената поръчка, като конкретните доставки ще се заплащат по постигнатата лри
преговорите единиLIна цена, yMHo)Iteнa по съответното реаJIно доставено количество.

Прогнозната стойност на поръчката е 140 000.00 /сто и четиридесет хиляди/ лв. без

ддс
Воденето Еа преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за

участие, с цел договаря!rе на най благоприятни условия за възложителя.
На лреговорите участниците нямат право да предлагат цени (единична и обща), по -

високи от първоначално предложените в офертата. Възлоя<ителят има право да отстрани

участЕик, който е предложил цени (единична или обща), по - високи от първоначално
предложените в плика с ценово предложение.



2. тЕхничЕскАспЕциФикАция.

Безшевни тръби от стомана марка Ст20

Nъ наименование Ед.м. количество

l Тръба ОЗ2х4 кг 60000

Тръбите трябва да са горещо валцовани, 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 14-3-460-2009 или ТУ 14-зР55-2001

марка с Si Мп Ni р СчСr

Ст20 0.11 -
0.24

0.17 -
0.37

0.З5 - до до
0.65 0.3 0.04

до
0.035

до ,до
0.25 ]0.з

-механични свойства

марка оВ [N/mm2] os [N/mm2] Б5 [%] Yв [%] KCU
ГJ/sm2l

Ст20 412-549 2Iб 24 45 49

-Стоките се доставят със Сертификат оригинал за плавката на стоманата

- .Щължина на тръбите * бм.

Изпсквания за документи, сертификати, маркиране, опаковане и доставка на cToKIlTe:
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител
- името или знака на производителя
- номера на съответния стандарт за доставения материал
- името на стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стандарта за материала
- идентификационен номер, който позволява свързването на продукта или доставката със
съответния документ от контрол lZl
Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до единия край на всеки продукт, илLI

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
производитеJIя, но трябва да е разположена така, че да се избягва объркване с контролната
маркировка, ,Щопуска се доставка на продукти в надеждно завързани пачки. В този случай,
маркировката трябва да бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или метални табелки
прикрепени към пачката или върху най - горния продукт в пачката, съдържащи надписи с

наименование на материала, геометричните рiвмери, марка стомана, стандарт и тегло за
всяка партида.

При доставка стоката се rтридружава 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 Еормала (стандарт) за съответната тръбаl
- Марката на стоманата, Сертификат за качество и размера за съответната доставка

Срок на действие на договора - б /шест/ месеца от датата на подписването му.
Начин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по змвка на Възлоlсителя.
Срок за изпълнение на конкретната змвка на Възлояtителя - З lтриl днII от датата на

заявката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на заJIвката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени по
предварителни заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ.

Място на изпълнение: DDP база на Възложителя /Инкотермс 201'7l в ,,Брикел" ЕА,Щ,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора,

Изготвил:

ръковоiumеlt



3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

!О: "БРИКЕЛ" ЕА.Щ

ГРАДГЪЛЪБОВО

Адрес за кореспонденция:

Банка: - град/клон/офис:..........................,. ;

*Коzапо учасmнuкъп е чуэtсdеспранно лорuduческо лuL!е, вапуmаmа на банковаmа с,|lепlка

слеdва dа бъdе в бълzарскч лева

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена

поръчка с предмет: ,,.Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по

изискваЕията на ТУ 14- З-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001", реф. NЪ КС-OЗ-2017-01, обявена чрез

квалификационна система, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията
за участие и поканата и приети от Еас.

1. !екларираме, че сме запознати с документация за участие, проекта на договор и условията
на обявената от Вас обществена поръчка.

2. Съгласни сме с поставените от Вас условия в док},]!{ентацията, проекта на договор,
поканата и техническата спецификация и ги приемаме без възражения.

3. !екларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в

приложения към док}ментацията за участие, проект на договор.
4. !екларираме, че към датата на подarване Еа настоящата оферта, няма промяна в

обстоятелствата декларирани от нас в заявлението за участие в квалификационната система,

чрез която е обявена настоящата поръчка.

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

посочена за дата на получаване на офертата.

6. ,Щекларираме, че посоченият/те от нас rrодизпълнител/и, в заявлението за включване l]

квалификационната система, ще изпълняват (опttсва се dела в 26 ч dеiшосmuпlе,

KoLlпo Lце uзпълнявсL/п поdttзпълнumеля/umе) почкOmа се попълва, clno е прuлоэtсltмо.



НеDазделна част от нашата офеDта са следните приложения:
1,Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника и

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

Забелелtска, представя се само ако това лице не е законен представител

2.!екларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

3.Предложение за изпълнение на поръчката

4.Щеново предложение (плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри")

5.!руги документи и доказателства по преценка Еа участника
6.Опис на документите, съдържащи се в опаковката.

!ата:

Подпис:

(uMe tt фамu,пl,п)



4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,r.Щоставка на тръби пзползвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на

14-3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф. N9 КС-()З-2017-01

До:(БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на

обществената поръчка с предмет:

,,.Щоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията на ТУ
14- 3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф.Л} КС-OЗ-2017-01

Предлагаме да изпълним пълнпят предмет на поръчката, Ilзискван от

възложителя.
Предложението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,

съгласно изискванията на !окументацията за участие.

Предложените от нас условця са както следва:

l. Описание на предлаганите от нас изделия:

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

J\! наименование
Мерна

ед.

К-во Мерна
ед.

К-во
Производптел

1 Тръба ОЗ2х4 кг 60000

fulgдg7ц5цВсеклt у.lастник трябва да лолълни таблицата съгласно Техническата слециФикация на

процедурата, като отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възложителя, а отдясно трябва да

олице своето предложен!lе, включително лроизводител и страна на произход на резервната част.

-.Щължина на тръбите - .......м.

Предлаганите от нас изделия це бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрлlти

дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката им,

запозноtпч сме u пDuелчlаме слеdнumе условttя но Възлоеrcumеля:

- Ко_пччеапвапtа посоченLl в Технttческаtпа спеtlttфuкаtltп на поръчкаmа ccl орLlеttlпLlровъчr!l!,

каmо Възлоиа,tmеляп lle е Dлъжен ёа зсtstвtt Lr поJlучLt л|я.поlпо ко-пuчесmво по преOмеmа lttt

поръчкallпа u не Hocll оmZоворIlосm за пова.

гр.

наименование



- Прtl ttзпълнелtttе на dozoBopa Възлоэtаtmеля cu запазва правоmо dа ttaMctllяBct LlлLl увелllLlOв0
копllцесmв()mо в раrtкuпе на обtцаtпа сmойносm на dozoBopct,

- Необхоdtt,мumе BudoBe u колLlчесlпва uзdелuя tце се посочваfп във всяка конкреmна заявка lltl
възлоэюumеля,

2. Срок, начин и място на изпълнение на поръчката.
Срок на действие на договора- 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора.
Начин на изпълнение - доотавките на изделията ще се извършват по заJIвка на Възлояtителя.
Срок за изпълнение Еа конкретната заявка на Възложителя 3 /три/ дни от датата на

заJIвката на Възложителя. Змвките на Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане на заявката.

Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определеЕи по
предварителни заявки съобразно Еуждите на ,,Брикел" ЕА.Щ.

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

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

4. .Щокументи, които ще представяме на Въз.liожителя при доставка на резервните
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 завода производител;
- Номера на съответната нормала (стандарт) за съответната тръба;
- Марката на стоманата, 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.

!ата:
Подпис:

(шvе tt фа,uttпuя)



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

,rЩоставка на тръби използвани в парни котли и тръбопроводи по изискванията rla ТУ
14- З-460-2009, ТУ 14-3P55-200l", реф.ЛЪ КС-OЗ-2017-01

До:
ЕАд_гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,Щ.ЩС, при условие на

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

В случай, че бъде открито несъответствие мея(ду предложените единичЕи цени и общата

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

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

предлаганата цена от документацията по процедурuru. Същите включват всички наши

разходи по изпълнението на поръчката, включително тези за доставката до мястото на

изI]ълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството, че Възлоlrсителят 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

ллатежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в

!окументацията за участие.

.Щата:

Подпис:

l Тръба аЗ2х4
Обща стойност в лева без .Щ.ЩС:

(ttl,te u фа,лlttлt tя)

м Наименовапие изделията, количество обrца стойност в лева
без ЛЦС



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. б, ал.2 от Закона

за мерките срещу изпирането на пари

!олуподписаниятl -ата,. . -........,..

i"-iilll]l , :lL ,;^,;;,']i]], ,, , "'
, тел. .....,........... моб.тел

............,..............г.

гр ........,..,. . .

!екларатор:
i........................,..,............................./

Извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

чл, 6 (2) Личата по ч л З, ал 2 и З (заб ред - включително ЧСИ като лице по чл, 3, ал.2, т32 от ЗМИП) и,ленти(lиttлtрtl,t,

tlизическите лиц4 които са действителни собственLlци ва клиент - юридическо лице_ какIо и предприе lдl -]еЙствия за

проверка IIа тяхната идентиd)икация , , При липса па друга възNlожност идентифицирането Може да се извърUIи чреЗ

декларация, подписана от законния прел(jгавител или пълно]!Iощника IIа юридическото ,,1ице,, .

Извлечение от Правилника за прилагаtlе яа ЗМИП
rlл. ll. ( l) Декrrарацията по чл, 6, ал, 2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. 3, arl. 2 и З зМиП или прел опреде-lеIl от IIего

слу;i{ител преди извършваlIето на операцията илп сделката



б. Проект на договор.

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

"БРИКЕЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със седалище и адрес на

Стара Загора, Извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс:
Електронна поща: rnaгket@brikel-bg.conr Интернет

регистрирано в търговския регистър при Агенцията по

управление: гр. Гълъбово, област
(0418) 6 25 28, ЕИК: 12З526494,
адрес: http://www,bгikel-bg.conr,
вписванията; с ЕИК 12З526494;

банк А.Щ,Разплащателна сметка: IBAN: ..........., BIC:
представлявано от Янплин Павлов Павлов -
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

Изпълнителен директор, наричано за

.., със сед:rлище и адрес на управление: . ., гр. ул...,.........
М......, вх. ,.,..., ет....,,....! тел. .............; факс .,.........; Регистрирано в търговския

регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК: ...........,.; Електронна поща: ..........,,....
Интернет адрес: ................Разплащателнасметка: IBAN:....,...........; BIC: .,..............,, в

банка.,...........,...."АДгр.....,,.........!представляваноот.......................,наричаноза

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

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

Ns...

се сключи настоящият .Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
1, Предметът на настоящия договор е,Щоставка на тръби използвани в парни котлIl
и тръбопроводи по пзискванията на ТУ 14- 3-460-2009, ТУ 14-ЗР55-2001, възлоlкена в

резултат на проведена процедура на договаряне с предварителна покана за участие, за

възлагане на ОП с предмет: ,r.Щоставка на тръби използвани в парни котлIt If

тръбопроводи по изискванията на ТУ 14- З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001", реф. N9 КС-OЗ-
2017 -0l, чрез ква,,iификационна система за ,,.Щоставка на метаJIни изделия /тръби, листова

стомана, стоманени профили и др./ за нуждите на,,Брикел" ЕА.Щ", реф. Ns КС 03/2017г.
2. Изделията, предмет на доставка са описани по наименование, модел в техническата
спецификация в документацията по процедурата (Приложение Ns1 към договора) и в

техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (Приложение Nq2 Iсъм

договора), които следва да се считат за приложение и неразделна част от договора.
3. !оставката се извършва след зfuIвка за готовност от страна на Възложителя, която

може да бъде отправена в писмен или устен вид, или чрез електронно съобщително
средство.
4. Условията за доставка са описани в док}ментацията за Обществената поръчка -

Общо описание и условия за изпълнение на поръчката.

!оговорът се сключва в резултат на проведена процедура по договаряне с предварителна
покана за участие, за възлагане на обществена поръчка, реф. Nл КС-03-2017-01, чрез
квалификачионна система за ,,.Щоставка на метапни изделия /тръби, листова cToN,IaHa,

стоманени профили и др./ за нуждите на .,Брикел" ЕА!", реф. Jф КС 03/20l7г.



II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
1. Общата стойност на договора е ............., лв. /...............,,,,,..l, без ДДС, DDP
площадка ,,Брикел" ЕА,Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017.

2, Единичните цени на изделията са съгласЕо I_{eHoBoTo предложение (Прилолtение N!3
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 неразделна част от договора.
3. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 дни след осъществяване

на доставката, представяIrе на двустранно подписан приемо-предавателен протокол и

фактура-оригинfuт издадена съгласно чл.113 от З,Щ.ЩС. Срокът за плащане тече от датата на

последното събитие или на последно представения документ.

Ш. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
l. Срокът на действие на договора е б /шест/ месеца от датата на подписването му.
2, Срокът за фактическото изпълнение на доставката след заявка е . . . ... . .. ,.. дни.
З. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при
настъпването на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от
извънредеЕ характер (например войни, природни бедствия, общи стачки, бунтове,
обществени вълнения), възникнalло след сключване 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,

1. Изпълнителят уведомява Възложителя по телефон или факс, че има готовност за

експедиция на изделията, минимум l (елин) календарен ден преди доставката им.
Възлоlltителят организира извършването на входящ контрол на доставката.
2, При доставка Изпълнителят представя на Възлояtителя всички документи, описани в

документацията по обществената поръчка. ,Щоставка без изискуемите документи няма да
бъде приемана от Възложителя.
3. Приемането на доставката се извършва до 14.00ч. на територията на Възлоrкителя в

присъствието на представители на двете страни по договора, като се проверява
количеството, качеството на изделията (чрез визуа:tен контрол) или инцидентно замерване
на изделията, включително дължината, наJIичието и окомплектовката на експедиционни
документи. Представителите на страните подписват приемо-предавателен протокол,

удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в склада на Възложителя (съответните

изделия са доставени в склад на Възложителя).
4. При констатиране по време на визуalлния входящ контрол количеството, качеството
на изделията (чрез визуален контрол) или инцидентно замерване Еа изделията, включително
дължината, Изпълнителят доставя липсващите изделия в срок до 1 (елин) работен ден. В
приемо-предавателния протокол се отразяват доставените в склада на Възлояtителя изделия,
както и всичIш възражения на страните по повод доставката. Всички допълнителни

разноски на Изпълнителя по повод коригиране на количествата са за негова сметка.
5" При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в

качеството, Възлоllсителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-
предавателния протокол се описват оставащите в склада на Възложителя изделия, както и

количеството и причините за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в

срок до 1 (един) работен ден да достави на Възлоrкителя изделия, заменящи върнатите му I;I

отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя. При tIолучаВаНе На

новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-горе. Изделията се



приемат с подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноск1.I
на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспортIlите
разходи са за негова сметка.
1, В процеса на въвеждане в експлоатация на доставените изделия, Възлолсителят
извършва текущ контрол за качеството им. Ако в резултат на текущия контрол се установят
несъответствия в качествено отношение с показателите от заводските документи,
Възлох<ителят уведомява Изпълнителя за констатациите си и кани негов представител,
който трябва да се яви в срок 5 (пет) ка.rендарни дни, за да бъде съставен двустранен
констативен протокол за откритите недостатъци по изделията. В протокола се отбелязват
евентуалните възражения на Изпълнителя, Ако в горния срок не се яви представител на
Изпълнителя за констатиране на недостатъците, Възложителят сам съставя констативен
протокол, в който се описват откритите недостатъци и който е задъл}кителен за изпълнение
от Изпълнителя. Ако явилият се представител на Изпълнителя откаже да подпише
констативния протокол9 Възлоrкителят отбелязва това обстоятелство в присъствието Ila

двама свидетели, които могат да бъдат и от персонала му, след което протоколът е
задъля(ителен за изпълнение от Изпълнителя. В срок до 2lдваJ календарни дни от датата на
констативния протокол, Изпълнителят е длъхtен да достави на Възлоlкителя, изделия,
заменящи некачествените и отговарящи в качествено отношеЕие на изискванията на
Възлоясителя. При получаване на новите изделия се извършва входящ контрол. Изделията се
приемат с подписването на приемо-предавателен протокол, Всички допълнителни разноскlл
на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия, включително транспортн}Iте

разходи са за негова сметка.
2, Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договора
в количествено или качествено отношение, Изпълнителят дълх<и неустойката ло т. З от
Раздел IX на настоящия договор.
3. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-
предавателните протоколи по т.5 и т.6, подписан от двете страни, след доставка на
материали, отговарящи на изискванията на Възложителя.
4. В срок до 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т. 3 или при
констатирани недостатъци съответно - протокола по т. 8, от настоящия раздел на договора,
Изпълнителят представя на В,ьзложителя фактура - оригинал, съдържаща описание на
доставените при конкретната заr{вка изделия, номер на договора, единични цени, количества
и обща стойност. Към фактlрата се прилага приемо - предавателния протокол.

Ч. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
1. Опаковката е стандартна, подходяща да предпази изделията от повреди по време на
транспорта, пренасянето, товаренето и разтоварването. Опаковката съответства на
изискванията за температура и влажност, атмосферни, физически и химически въздействия.
2, Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дълlкащLl се на
неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали, В случай на повреди по
време на транспорта, дължащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е

длъя(ен да възстанови щетите за своя сметка.
3. След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони или сандъци,
остава в собственост на Възложителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя,
4. Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е
видно годината и месеца на производство.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
i. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро
изпълнение в една от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в рzвмер на...,......, лв.
l . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . лева,/, представляващи 4 Оk от стойността на договора,
закръглена до лев.



2. Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано от 60 (шестдесет) дни след
изтичане срока на договора съгласно т.1. от раздел III на настоящия договор, при липса на
забелеrкки от Възлоrкителя и отправено писмено искане от страна Еа Изпълнителя до
отговорника по договора.
3. Възложителят има право да усвои предоставената гаранция в случай. че

Изпълнителят не изпълни в срок доставката на изделията, като просрочи установените
срокове с повече от З (три) работни дни или не изпълни в срок някое от задълженията crl по
Раздел IV, т.l,т.2, т.3, т.4 т.5 и т.6. или по Раздел VII, т.3 и т.4.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
1. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали са нови, неупотребявани,
отговарящи на изискванията на стандартите в страната и отраслови нормalли в дадената
област, както и ,на изискванията от документацията към обществената поръчка.
2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материаJIи са минали всички етап1l

Еа заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.
З. Качеството на доставените материаJIи ое удостоверява с изискуемите документи.

цц,_цЕдЕддлltължЕния нА стрАнитЕ
1. ВЪЗЛоЖИТЕJUii:
1.1. има право:
1.1,1. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора. Указанията на Възлоlкителя в

изпълнение на това му правомощие са задължителни за Изпълнителя, доколкото тезлt

указания не излизат извън рамките на договора.
1.1.2. да не приеме изделията, в случай, че има забелеrrtки по за неточно изпълнение в

количественЕо или качественно отношение.
1.2- е длъжен:
1.2.1, да заплати дължимите от него суми в сроковете и размерите, съгласно Раздел Il от
настоящият договор;
7.2_2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделията
отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представени всички
придружителни док}менти.
2. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ:
2,1 , се задължава да уведоми Възлоrкителя 1 ден преди готовност за доставка.
2,2, се задължава да представи необходимите документи при доставка;
2.З. се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с приложеното в

офертата му техническо предложение, неразделна част от договора;
2.4. се задължава да достави изделия в срока, уIrоменат в Раздел IIl от договора.
2.5. се задължава да подмени некачественото изделие с качествено при дефект, пропуск
или отклонение в качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, при
въвеждането им в експлоатация или по време на гаранционния срок. В тези случаи той се
задължава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
2-6. се задълх{ава при документирането на сделките /фактурлrрането/ да спазва
изискванията на чл.1 13 от З,Щ!С и чл.4 от Закона за счетоводството.
2.7. се задължава да се запознае с изискванията на пропускната система за допускане до
територията на ,,Брикел" ЕА! и да изпълнява тези изисквания.
2.8. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорника по

договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възлоlкителя от
отдели ,,Безопасност и здраве при работа" и ,,Екология", както и РСПБЗН, необходимостта
от представяне на документи за допускаЕе до територията на дружеството. Компетентните
лица съгласуват подготвените от Изпълнителя документи.
2.9. Има право да получи дължимите суми за извършената доставка;



1. Възлояtителят 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
стойността на забавената сума.
2. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на
изделията, както и при забава за изпълнение на задълженията за отстрапяване на
констатирани несъответствия и недостатъци по реда на Глава IV и Глава VII от настоящия
договор, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1уо gа ден върху стойността на
забавеното изпълнение, но Ее повече от 150% от стойността на договора.

Ако забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения на изпълнителя
надхвърли 10 (десет) кашендарни дни, се счита че е ншIице пълно неизпълнение по договора.
З. При Ееточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дъллtи неустоЙка в

размер на 30% от стойностга на договора за всеки установен случай на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълllttl
неустойка в размер на 30% от стойността на договора,
5. При пълно неизпълнение или неточно изпълнение, Възложителят има право да
изтегли гараЕцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Измененията на този договор се извършват по взаимно писмено съгласие на
страните, по реда и на основанията, предвидени в чл. 1 16 на ЗОП,
2. Прекратяването на договора се извършва на основанията и по правилата,

регламентирани в ЗЗ.Щ и ЗОП.

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяItа
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 къп,t

отговорника на договора, указан по-долу.

Отговорник по договор от страна на Възложителя:

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

/Име. фамилия, длъrrtност/

/ Име, фамилия, длъжност/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Ilянилин пАвлов/



7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧЛЛНА 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 предварителпа
покана за участие.
2. Всяка коЕкретна поръчка, възложена чрез квалификационна система, получава уникален
номер. Уника,rният номер съдържа референтен номер на системата, създадена от
възложителяJ година на създаване на КС, пореден номер на поръчката (например КС 0l-
2017-0l ).
З. .Щокументите, 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 документацията не по-късно от датата на изпращане на поканите за представяне
на оферти. В поканата се посочва хипер връзка към елекц)онната преписка в профила на

купувача, на който е достъпна документацията за поръчката.
Когато техническата спецификация е с голям обем и съдържа коЕструктивна документация!

чертех(и, проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се

публикува в профила на купувача, в електронната преписка на поръчката към системата,

раздел,,Техническа спецификация".
5. При възлагане на поръчки в рамките на квалификационната система, възлох(ителяТ С

решение одобрява поканата за представяне на оферти и документацията за участие. 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 участника електронен адрес и е получено потвърждение
по e-mail (на експерта, посочен в поканата), че е получена от участника. Потвърясдението
следва да е подписшlо от представляващия дружеството, подпечатано, сканирано в pclf

формат;
- когато е изпратена чрез куриер, и е получена обратна разписка. В този случай, разходите са
за сметка на участItика.
6. Възлоrкителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица,
които не са включени в системата, в решението за възлагане на конкретната поръчка Или Са

изключени от системата.
7, В профила на купувача, в електронIIата преписка на конкретната поръчка. се публикуват:
- Решението за откриване на поръчката;
- !окументацията за участие, образци на документи;
- Поканите до участн и ци] е:

- Разяснения към документацията;
- Решението за изменение на документацията, както и променената документация;
- Протоколите и доклада от работата на комисията;
- Решение за приключване на поръчката;
- Както и всички други док}менти съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възлоiкителят може, по собствена инициатива или по искане на участник, еднократно да
направи промени в поканата и документацията за участие в поръчката. Лицата могат да
направят предложения за промяна в документите 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

о,1 криване на поръчката, В случай. че последният ден ol срока за публикуване е неработеtt.

Решението за промяна и докумеI{тацията се публикуват в първия работен ден.
Възложителят не уведомява поканените участници за промяната.



Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на

решения за промяна в конкретната поръчка.

9. Всеки участник може да поиска писмено от Възлолсителя разяснеЕия по документацията за

участие в срок до 7lседемl календарни дни след публикуване на документацлIята в
профила на купувача. В посочения срок пскането следва да е входирано прIl
възложителя. Възложителят е длъжен да отговори в срок до 3 /три/ календарни дн1l сJlед

постъпване на искането. В случай, че последният ден от срока за публикуване е неработен,

разяснението се публикува в първия работен ден. Разяснения по постъпили запитвания се
публикуват в профила на куIIувача и не се изпращат на поканеЕите }частници.
Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на

рдзяснения към конкретната поръчка.
Искането за разяснение 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 li
подпечатано от представляващия дружеството. Препоръчително е искането за разяснение да
бъде изпратено по начин, гарантиращ навременното му получаване от възло}Itителя.

10. В електронната преписка на поръчката, в профила на купувача, се публикуват писмени

разяснения по условията на обществената поръчка,
1 1. Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.
i2. В случай, че срокът за подаване на rrървоначаJIни оферти е удължен, Възлоlrсителят
писмено уведомява поканените участници за крайния срок за подаване на оферти.
1З..Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник мох(е да оттегли, пpoNlerlll
или допълни офертата си.
14. В случай, че срокът за подаване на първоначални оферти е удължен, всеки участItик NIo)I(e

да оттегли офертата си и да я подаде отново в срока, определен от възложителя.

II. Подаване на оферти
1. Офертите се подават в управлението на дружеството, Област Стара Загора, общ. Гълъбово,
гр. Гълъбово - Извън града, п.к, 6280, административна сграда на ,,Брикел" ЕА!, при
спазване на пропускателния режим на възло)Itителя.
2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възлох<ителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана 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 о,t

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 председателя на комисията
4. !окументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участника
или от упълномощеЕ от него представител - лично или чрез пощенска, или друга куриерска

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възлоя(ителя в

поканата.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба. разходите
са за сметка на участника. Рискът от загубване на офертата или неполучаване на оферта,га в

указания срок и час е за сметка на участника.
Възложителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата на

указания адрес и час.
5..Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименоваЕие на участника, включително участниците в обединението когато е

приложимо;



- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наиNIенование на поръчката, референтен номер! а когато е приложимо и обособените
позиции, за които се подават документите.
6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и участникът подава оферта за повече
от една позиция, се подава една опаковка, съдъря(аща документите за съответните llозиции,
Възложителят не изисква документите за отделните обособени позиции да бьдат
отделно опаковани.
7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от докумеЕтите в
опаковка1а. те се обозначават по начин. ol който да е видно кой ги представя. наименование
и референтен номер на процедурата, 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
възложителя и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се
отбелязва ,,мостра".

III. Изисквания към участниците при подготовка на първоначална оферта
1. Образците, приложени към документацията за уIастие, са задъля(ителни. При подаване на
офертата участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциапен характер и да
изисква от възложителя да не я разкрива. Участниците не могат да се позовават на
конфиденциапност по отношение на предложенията от офертите им, които подJlе)Itат на
оценка.
2. Първоначалната оферта се изготвя и подава на български език.
з, При изготвяне на офертата участникът трябва да се llрилържа към условията, посочени в
документацията.
4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецификации в
документацията. Невъзможност,га да предостави цялата информация, изисквана в
документацията или представянето на оферта, неотговаряща на документацията при всички
случаи е риск за участника и може да доведе до отстраняването му.
5. Всеки участник моя(е да подаде само една оферта.
6. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложените
дейности (смр, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на
Техническите спецификации и условията за изпълнение на поръчката.
7. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата
и/или документацията за участие.
8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в
поканата изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, яяколко или
всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по
предложените от него обособени позиции. Предложения за част от обществената trоръчкal
или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участнI-1кът
представил такава оферта се отстранява,

IY. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката
1, Първоначалната оферта включва:
1.1. !окумент - образец на първоначaшна оферта, кой'l,tl с задължителен и се представя в
офертата заедно с приложенията.
*когато участникът подава офсрта за повече от една обособена позиция, се представrI
един документ (образец на първоначална оферта), в който изрично се посочва за Itotl
позиции се отнася офертата.
1 .2. ffекларация по чл.6, a,r.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
1,3..щруги документи, описани в образеца на първоначална оферта, и изисквани като

приложения от възложителя къьl образеuа.



1.4. Предложение за изпълнение на поръчката:
1.4.1. ПредлолсеЕие за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите
спецификации и изискваIlията на възлоя(ителя по приложен образец
1.4.2. ,Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата! не е законният
представител на участника оригинал или заверено от участника копие. (представя се сап{о

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 възло)Iштеля в поканата и док}ментацията.
1.4.4. Щруга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията I,I

описани като приложения в образеца на оферта,
*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позицIlrI се
lIзготвя и представя отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката.

1.5. Запечатан непрозрачен плик с Еадпис ,rПредлагани ценови параметри":
1.5.1 Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово
предложение, съдържащо предложението на участника относно цецата за придобиване, п

предложенията по други показатели с парично изражение - ло приложен образец.
1.5.2. flруга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и

описани като приложения в образеча на ценово предложение.

I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачеЕ плик с надпис ,rПредлаганrl
ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по т.1.5
Върху плика се посочва:

- наименование на участника;
- наименование на поръчката и обособеrrата позицията.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
представя отделен плик ,,Предлагани ценови параметрп", с посочване на позIlцията за
която се отнасят, които се поставят в опаковката.

1.6.Опис на представените документи.
Описват се всички документи лредставени от участника в опаковката с документи, включитеJlно
представените мостри, ако има такива,
*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, се представя един опис, в който се
описва документите по всяка обособена позиция.

Всички документи, по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна
стандартна папка и подредени по реда, указан в настоящите указания.

V. Разглеждане на офертите
1. За разглеждане на първоначалните оферти за участие в поръчка, обявена чрез
ква,тификационна система, възложителят назначава комисия по реда на чл.51 от ППЗОП.
2. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки,
като проверява за наJIичието на отделен запечатан плик с надпис ,,Предлагани ценови
параметри".
3. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително
ообявените условия, Комисията прилага чл.54, ал.8 и 9 от ППЗОП
4. Комисията не рaвглежда предложенията за изпълнение на поръчката (техническото
предлоrкение) на участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията lla
възложителя, включително не е представен документ изискван от възложителя по T.1,1-1.3,

раздел IV от настоящите укaвания.



5. Комисията не отваря пликът с предлаганите ценови параметри на участник, за който е

установено, че техническото предложение не отговаря на изискванията на възложителя,
включително не е представен документ изискван от възложителя по T.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 неrrълна и участникът се
отстранява. Предлагането на цеIIа 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при нalличие на
обща цена, не се счита за непълна оферта.

6. За участие в договарянето се канят само участници, чиито оферти отговарят на

изискванията на възлоя(ителя.
7. Комисията писмено уведомява допуснатите участници за датата, часа и мястото на

договарянето, не по-късно от 2 (лва) работни дни преди датата преговорите.
8. Заседанието за определяне 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 предварително подготвя
отделни непрозрачни, немаркирани със знаци пликове, съответстващи на броя lta
допуснатите оферти. Пред присъстващите Еа заседанието на комисията лица (в случай, че

има такива), председателят поставя във всеки плик по един билет с пореден номер, започващ
от 1 до броя на допуснатите оферти. Когато в определения от комисията дата и час на
провеждане на жребия, не се явят всички поканени участници, председателят на комI,Iсията
изготвя толкова билета с поредни номера, колкото са присъстващите.
Плиrсовете се запечатват от председателя и се поставят в кутия с отвор, Председателят на
комисията кани, по реда на входящите номера на първоначалните оферти, всеки от
присъстващите 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 ka,t,o

посочва номера на изтегления билет и се подписва.
В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждане на преговорите се определя
по следния начин - участник с изтеглен билет }lq1 е първият участяик] с който ще бъде
проведено договаряне. Участникът, изтеглил билет с последния пореден номер, е последния],

участник с който ще бъде проведено договаряне,
Когато за участие в договарянето е допуснат един участник, не се провежда жребий.
11. Участник, който не се яви на публичното заседание на комисията за определяне
поредността на договарянето се класира с първоначално предложената ценова оферта.
Това обстоятелство се описва в отделен протокол на комисията.
12. Комисията провежда преговори с допуснатите участници на същия ден, в който се
провежда жребия,
13. Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за

участие, с цел договаряне на по-благоприятни за възло}кителя условия.
На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (обща и единични) по-високи от
първоначмно предложените в офертата, Участник, който е предложил цена (обща или
единични) по-високи от първоначално предложените в плика с предлаганите LIенови
параметри се отстранява от участие.
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 разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията
на останалите участници по същия 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. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност
относно обстоятелствата ло чл,'72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката
моя(е да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените

доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.
17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията Mo)Ite при
необходимост да иска разяснеЕия за данни, зzцвени от участниците, иlили да проверява
заявените данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица.
18. Комисията може да прилага чл. i04, а,,т.5 от ЗОП когато е необходимо.
l9. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си.

20. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят издава решение за

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата, Решението се изпраща на

участниците и се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на
процедурата.
21. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни в седем дневен срок след
получаване на решението за определяне на изпълнител да представят на Възложителя
актуа_пизирано ценово предложение с посочени единични цени в рамките на договорената
цена (обща стойност на договора) за изпълЕение предмета на поръчката. Участниците нямат
право в актуализираното си ценово предложение да предлагат цени по-високI] от
първоначално предложените единични цени. Изискването се прилага, когато се договаря 0%

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

договаря обща стойност за изпълнение на поръчката.
Актуализираното ценово предложение се представя на хартиен носител в отдел ,,Търговсклt",
подписано и подпечатано от участника. Същото става Ееразделна част от договора, който се

сключва с участника, определен за изпълнител.
Не се сключва договор с участник, който не представи актуаJIизирано ценово предлох(ение,

VI. Сключване на договор
1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и
начина на сключване на договора, съгласно чл.68 от ППЗОП. flоговорът за обществеttа
поръчка се сключва при условията на чл,112 от ЗОП.
2. В случай, че участникът, определен за изпълЕител, е неперсонифицирано обединение на

фиически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за
създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по
чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП.
4. .Щокументи при сключване на договора:
4.1. !окументи съгласно изискването на чл. 58, а.т. 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган,
за удостоверяване липсата на основания за отстраняване по чл. 54;

Свидетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора,
всички останаJIи документи следва да бъдат издадени до 60 катендарни дни преди датата на
подписване на договора. flокументите се представят в оригинал или нотариално заверени
копия,
4.2. ,Щокументи по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериите за подбор на
възложителя, посочени в квалификачиоЕната сиотема. В случай, че документите са

представени или изискани от комисията на основание чл.67, ал.5 от Зоп, не се представят
при сключване на договора.
4.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на трети
лица, документите по т.4.1 и т.4.2, от Раздел VI, се представят и за тях.
4.4. Гаранция обезпечаваща изпълнението на доIовора. Гаранциите се предоставят в една от
следните форми, по избор на участника:
- парична сума;
- банкова гаранция;



- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя,
4,5, Когато гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична сума тя се внася в

касата на Възложителя или по банкова сметка:
Банкова сметка в лева: IBAN: BGl4UNCR70001,5217'79468, BIC КОД: I_INCRBGSF,
Уникредит Булбанк А! гр.Стара Загора
4.6, Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловrIа,
неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че
изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръtIка.

Прилолсеният образец е препоръчителен.
4.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на
възложителя, като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата
гараЕция за изпълнение. Преди подписване на договора участникът, определен за
изпълнител, представя застрахователната полица и общите условия на застраховате,rIя за
съгласуване от Възлоrкителя.
Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за

изпълнение на договор:
- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява
застрахователно покритие на вземанията по ,Щоговор No с предмет ,..,,,.,
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посоLIените по-

долу рискове:
- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения
договор;
- Повод за rrредявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължеllлlя
съгласно условията на сключения договор;
- Лимити на отговорност:

- cy^,IaTa по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

7. Зд всички неуредени въпроси се прплагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.

Приложение:
Образец на банкова гаранция обезпечаваща изпълнението на договор



Образец

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за ltзпълненше ва договор за обществена поръчка

ПоЛЗВАТЕЛ:
,,Брике,r" ЕА!
6280 гр. Гьлъбово,
обл. Стара Загора
Извън града
(04t8) 6 21 28;

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

FИРЕДИТЕЛ:

Адрес: ...........,.,..
Телефони:
Факсове:
Изпълнителен .Щиректор / Управител:,,,.,..,......,.

ГАРАНТ:
БА НКА:
Адрес: .......,..,.,..,

Телефони:
Факсове:
Регистрирана по ф. !ело Nэ,........,.,..,. / ,.,..,......, г,

По описа на Градски / Окръжен съд
Представлявана от :

Изпълнителен .Щиректор :........,.......,.,..,....

Изпълнителен,Щиректор :,..,..,.,...

ДАННИ ЗА,ЩОГОВОРА:
Предмет на договора:
Щоговор Nч ...... l ..,.,......., (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълнение на договора:
(.Щоговорът се сключва меlкду [IОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕЩИТЕЛЯ)
сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

Вид процедура:
Референтен Nч ..,.,.,,,,,,.., (Hoju epa н а KoH Kpe ll1l! allla п оръчка)
(Възло>tсител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)

Настоящата банкова гаранция се издава от гАрАнтА, за да послужи на НАРЕ,ЩИТЕЛЯ за сключване

1,1a договор с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.

заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от

,Щокументацията за участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕ,ЩИТЕЛЯ от предложението

му,
с настоящата банкова гаранция се задължаваме да съолюдаваме на първо място интереси],е на

ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕЩИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се

задължаваме да заплащаме на ПолзвАтЕля парични суми от сумата на банковата гаранция за

изпълнение на договора, която е в размер на (Словолl: ,,,.) лева, при спазване

условия-га на .щоговора, на база представена от ПолзвАтЕля писмена декларация-оригинал за

наличие на неизпълнение на задълженияТа по договора от страна на LlАРЕДИТЕЛЯ, които по

условията на договора водят до начисляване на санкции и неустойки към НДРЕ!ИТЕЛЯ.



Сулrата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора
негова банкова сметка.
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на ,Щоговора иN,lа срок на вапидност dо 30 (пцltйессtп)

калеttdарtпt dHtt crcd Оапtспttа tta кра[пttп срок эа прuкqtочване tta Bctt,tKtt Dоzоворнч заDъ.lэtсеttчя ме>lслу

страните, съгласно текста на договора.
Настоящата банкова гаранция ]\{оже да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на
писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригина.rа на настоящия

документ и заверено от ПОЛЗВАТЕЛЯ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай. че в проекто-договоl)а по

конкретната процедура има кJIауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, час'гично

се освобо>ltдава су\4а. с bolBeI на на изпълненага част от предме,га на обшесlвената поръчка.

Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора
мея<ду НАРЕ,ЩИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е улължено на база сключено писмено споразумение, с KotlTo

се удължава срока на действие на договора или срока за изпълнението му,

.Щействието на настоящата гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕ!ИТЕЛЯ, ако е

направено в рамките на срока на ваJlидността й.

Задълтtаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата 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 скJlючения договор и всички възl\{ожни

обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобохцаване на настоящата
гаранция,
При всички останали случаи, настоящата банкова гаранция се освобояцава след писмеFIо искане (в

оригинал) на ПОЛЗВАТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата баltкова
гаранция, който НАРЕ.ЩИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при скJIючване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащи в

Република България и приложими къNl съответната ситуация.

дата: .......,.,,

град: .,,..,...,.

БАНКА:


