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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА IIА ПОРЪЧКДТА.

1.1. Предмет на настоящата процедура е доставката на листова стомана, стомацепи
профили и други метални изделия от Еелигирана, коЕструкционна стомана, по видове и
количества подробно описани в Техяическата спецификация на порътIката.

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

При изпълнение на договора Възложителят си зilпrвва правото да наNIаIлява или

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

Необходимите видове и количества изделия ще се посочват във всяка конкретна
заявка на Възложителя. Изискванията на Възложителя към пр9мета IIа процедурата са
подробно описани в Техническата спецификация на процедурата.

1.2. Срок, начин и място на изпълЕение:
Срок на изпълнение - б /шест/ месеца от датата Еа подписване на договора.
Начин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по змвка на Възложителя.
Срок за изпълнение на конкретната змвка на Възложителя - 10 /десет/ дни от датата на
заявката на Възложителя. Заявките на Възложите.пя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронно съобщително средство, позволяващо мЕогократно възпроизвеждане на змвката.
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 201,7 / в ,,Брикел" ЕА!,
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

1.3. Вариантност на техническата и ценова оферта
Не се допуска да се представят рaвлични вариiшти на офертата.

В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено ,,или
еквиваllентно/и" навсякъде, където в Еастоящата поръчка са посочени стандарт,
спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически ета,тон по чл.48,
as1.I, т,2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка>
патент, тип, конкретен произход или производство.

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

- други условия за формирапе на цепата:
Щените в офертата на участника да са без ЛЛС " да включват всички равходи на

Изпълнителя по изпълЕението на lторъчката, включително доставката до мястото на
изпълнение, посочено по - горе.

Ifените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и
платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично )поменатите в
докумеЕтацията за участие.

Плащането се извършва в срок до 45 /четиридесет и лет/ днп от датата на извършване на
доставка, подписване Еа приемо - предавателен протокол, без забележки, и представяне на
данъчна фактlра. Срокът се брои от датата на последното от изброените събития.
1.5. Критерий за оценкд на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез
най-ниска цена,

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



Формиране на цеIIата, която ще г{аства при

цена се }аdножава по прогнозните коJIичества.

оценяването - предложената единична

на офертите, като
единична цена за

калкулираната обща цена е caI\4o за целите на оценяването

коЕкретните доставки ще се заплащат по предложената в офертата

съответното реално доставено количество.
ПрогнЪзната стоЙност на поръчката е 75 000 /седемдесет и пет хиляди/ лв. без ,ЩflС .

воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за

участие,,с цел договаряне на по - благоприятни условия за възложитеJUI,

на преговорите участниците нямат право да предлагат цени (единична и обща) по- високи от

първонача,,lнО предложените в офертата. Участник, който е предлОжил цена (обща или

единични) по-високи от първоIIачално предложените в плика с ценовото предложение се

отстранява от участие.



2. тЕхничЕскАспЕциФикАция.

листова стомана /

Ns наименование Ед.м. количество

1 Ламарина БЗ кг з000

2 Ламарина Б4 кг 15600

, Ламарина 66 кг z400

4 Ламарина 68 кг 6000

5 Ламарина Бl0 кг 5000

6 Ламарина Е16 кг 6000
,7 Ламарина Е40 кг 8000

Стомана лист /ламарина-/ - за стомана обикновено качество, тип Ст.3сп или 3пс - Бдс EN

10025_1, (Бдс2592-71') - S235-JRG2
- Размери на листовете - Да съответстват на размерите лосочени в спецификацията за всяка

дебелина, но Ее по-големи, освен в слr{аите при изрично договаряне,

Стомана ъглова Dавност

]\ъ наименование Ед.м. количество

1 Винкел 40х40х4 кг 500

2 Винкел 45х45х5 кг 1z41

, Винкел 50х50х5 кг l 100

4 Винкел 63хбЗх5 кг 250

5 Винкел 75х75х5 кг 250

За стомана горещо ва,lцуваЕа ъглова равностранна
- Марка на стоманата - ВСт3сп., Стандарт - Бдс EN 10025-i (Бдс 2592-,7 |)

- ,Щължината на профилите да не надвишава 6000 мм, освен при изрично договаряне,

- Размери на профилите - да съответстват Еа изискв€шията, посочени в Б.ЩС EN 10056-2 (Бдс

2612-,7з)

Стомана профилна - П-
Ns наименование Ед,м, количество

l П профил J\Ъ8 кг z400

z П профил Ns10 кг 2100

з П профил Npl6 кг 900

Стомана въглероднд качествена конструкх

Ns наименование Ед.м. количество

1 Плътно о20 кг 100

2 Плътно о28 кг з70

За стомана горещовшlцувана П-профил (швелер).

- Марка на стоманата - ВСт3сп., Стандарт - Бдс EN 10025-1 (Бдс 2592-,71)

- ,Щължината на профилите да е 6000 мм, освеII при изрично договаряне,

- Размери на профилите - да съответстват на изискваЕията, посочени в Б.ЩС EN 10279 (Бдс

6|,76-,75)

- кръгла горещо валцувана



з ГLпътно о40 кг 200

4 f[пътно о45 кг 250

5 ГIлътно о50 кг 370

- Марка на стоманата - Ст45 _ Бдс EN 10084 (Бдс5785_8з)

- Размерите на проката - да съответстват на изискваЕията на Бдс EN 10060 (БДС2638-85);

изисквdния за документи, сертификати, маркирапе, опаковане и доставка Еа стоките:

Маркировката вкJIючва:
: клеймо на отк на завода производител

- името или зЕака на производителя
- номера на съ_ответIlия стандарт за доставения материа"I

- името Еа стоманата
- номера Еа плавката
- номера Еа партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стаrдарта за материала

- идентификациоЕен Еомер, който позволява свързването Iia продукта или доставката със

съответния док)мент от концол lZl
йчрпrро"пчru iрябва ла б"дЁ *u ,""rо, което е близо до единия край на всеки продукt, или

на лицевата повърхЕост на отрязания кр й, Тя се нанася чрез ръчно или машиЕно

клеймоване, електрографически, С боя или по друг подходящ начин по преценка на

,rpo"auoo"r"-, оо Ърrъuч да е разположева така, че да се избягва объркване с контролната

йрп"роuпu. ,Щопуска со доставка на продуктИ в надеждно завързани пачки, В този случай,

п,ruin"'pounuru ,р"бuч лu бъде върху непромокаем етикет, пластмасови или металЕи табелки

прикрепеЕи към пачкаIа или върху най - горния прод}кт в пачката, съдържащи надписи с

наименование на материаJIа, геометричните размери, марка стомана, стаЕдарт и тегло за

всяка партида.
[lридоставкастока,тасеприДрУжаваотДокУменТиЗакачесТВо(сертификати),от

завода производител и съответните технически параметри,

- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;

- Името или знака на завода производител;

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

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

срок на изпълнение - 6 /шест/ месеца от датата на подписване на договора,

Начиннаизпълнение_ДоставкитенаизделияТащесеизВършВатпозмВканаВЪзложиТеля.
СрокзаизПълЕениенаконкретнатазФIВканаВъзложителя_10/десет/ДниотДатаТана
змвката на Възложителя. Заявките на Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронно съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждане ва заявката,

поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определони по

прЁдuчрrr"пr' заявки съобразно Еуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ,

Място яа изпълЕение: Бпр б*ч на Възложителя /Инкотермс 20]l'7l в ,,Брикел" ЕД,Щ,

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



3. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ

.ЩО: "БРИКЕЛ" ЕА,Щ

ГРАДГЪЛЪБОВО

()т:

Участник:

Алрес за кореспонденция:

Банка: - град/клонiофис:...,....................,...;

*коzаmо учасmнuкъm е чуэtсdесmранно юрudчческо лuце, в(цупаmа на банковаmа смеmка

слеdва dа бъdе в бълzарскu лева

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

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

поръчка с предмет: ,r.Щоставка Ед листова стомана, стоманени профили и други метални
изделия от нелигирана, конетрукционна стомаЕа.", Реф. N кс-03-2017_02, обявена чрез

квалификаIионна система, като подаваме оферта при условията, обявени в док}ментацията
за участие и поканата и приети от нас.

1. .Щекларираме, че сме заIIознати с док}ментация за участие и условията Еа обявеЕата от Вас

обществева поръчка.

2. Съгласни сме с постzIвените от Вас условия в док)ментацията, поканата и техническата

спецификация и ги приемаlм9 без възражепия,

З. ,Щекларираме, Че ПРИеМаJ\,Iе условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в

приложения към документацията за уlастие проект на договор,

4. Щекларираме, че към датата на подаване на настоящата оферта, Еяма промяна в

обстоятелствата декларирани от пас в зzшвлеЕието за у{астие в квалификационната система,

чрез която е обявена настоящата поръt{ка.

5. ,Щекларираме, че срокъТ на валидЕост на Еашата оферта е 5 месеца, от датата която е

посочена за дата на получаваце на офертата.

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

ква.пификационната система, ще изпълняват (опuсва се dела в 94 u dейноспчmе,

коumо lце uзпълнява/m поduзпълнumеля"/umе) - mочкаmа се попълва, ако е прuлоJtсlLуlо,

Неразлелна част от нашата оферта са следните приложения:



1.Пълномощно, упълномощаваIцо лицето, подписващо tIредложението на Участника и

цялата свързана с него док}ментация, в слlлrай, чо не е законен представител. Забелеяска:

представя се само ако това лице не е законен представител

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

3.Предложение за изпълнение на поръчката

4.I-{eHoBo предложеЕие (плик с надпис ,,Предлагшlи ценови параметри")

5..щруги докр{енти и доказателства по преценка на участника

6.Опис на докlментите, съдържащи се в опаковката,

.Щата:

Подпис:

(uме u фамtьпuя)



4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ IIА ПОРЪЧКАТА

за участие в процеryра за възлагане на обществена поръчка с предмет:

,r,ItocTaBKa на листова стомана, cToMaIleHи профили и други метални изделия от

Еелигирапа, конструкционна стомаЕа"', реф, J\b KC-03-20l7 -02

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

с настоящото Ви
обществената поръчка с

други металпи изделия
02.

пр еско предложение за изпълнение на

пре ова стомана, стоманени профили и

от онна стомана", реф, N КС-0З-2017-

предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изисквап от

възложителя.
предложението за изпьлнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,

съгласЕо изискванията на Док}ментацията за участие,

Предложените от нас условпя са както следва:

1. Описапие на предлаганите от нас изделия:



2 Винкел 45х45х5 кг lz4,7

з Винкел 50х5Oх5 кг l 100

4 Винкел 63хбЗх5 кг 250

5 Винкел 75х75х5 кг 250

Стомана
профилна -

П-профил
l П профил Ns8 кг z400

z П профил Nslб кг 2100

з П профил Nsiб кг 900

Стомана
въглеродна
качествена
конструкционна
- кръгла горещо
валцувдна

1 Плътно о20 кг l00

2 ГLпътно о28 кг з70

з Плътно о40 кг 200

4 ffпътно о45 кг 250

5 fLлътно о50 кг з10

fu!цgщщlВсеки 1"rастник трябва ла попълни таблицата съгласно Технлтческата спецификация на

процед)?ата, като отляво са поllълнени данните за изделrrlта, зададени от Възложителя, а отдясно трябва да

опишесВоеТоIlреДложение,ВкJlючителноIIроизВодиТеЛистрананапроиЗходнареЗерВнатачасТ'

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

дефекти, произтичащи от дизайна, материаJIите или изработката им.

- Колuчеспвапа посоченu в Технuческаmа спецuфuкацuя на поръчкаmа са орuенmuровъчнu,

каtпо Възлоысumеляm не е dлъ)rсен da заявu цялоmо колuчесmво по преdмепа на поръчкаmа u

не носu опzоворносm за mова,

- Прu uзпълненuе на dоеовора Възлоlсumеля сu запазва правоmо da наl,цалява llлu увелuчава
колuчесmвоmо по оmdелнu вudове uзdелuя.

- Необхоduмumе вudове u колltrчесmва uзdелuя лце се посочваm във всяка конкреmна заявка на

възлоэюumеля,

2. Срок, Еачин и място на изпълпение на поръчкдта.
Срок на изпълнение - б /шест/ месеца от датата на подписване на договора.
начин на изпълнение - доставките на изделията ще се извършват по змвка на Възложителя.



Срок за изпълЕеЕие Еа конкретната змвка на Възложителя - 10 /десет/ дни от датата на

a-un-u на Възложителя, Змвките на Възложителя ще се отправят в писмен вид или чрез

електронЕо съобщително средство, позволяващо многократно възпроизвеждаIlе на за,Iвката,

поръчката ще се изпълнява тавки в количества, определени по

;Ь;;;Йзаявки съобразн ЕАД,

Място на изпълнепие: DDP /Йнкотермс 20ir'7l в ,,Брикел" ЕА,Щ,

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

3. Маркировка.
Маркировката включва:
- клеймо на ОТК на завода производител

- името или зчака на производителя

- номера на съответния стчшдарт за доставения материа"l

- името Еа стоманата
- номера на плавката
- номера на партидата
- сертификат за изпитание в съответствие със стаЕдарта за материаJIа

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

съответния док}мент от контрол iZi
5. .Д,окументи, които ще ,rрй",ч,"" па Възложителя при доставка на резервните

части.
при всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следЕите

докумеЕти:
- Опаковъчен лист;
- Клеймо на ОТК на завода производител;

- Името или знака на завода производител;

- Номера на съответтlата нормzlла (стандарт) за съответната тръба;

- Марката на стомаЕата, Сертификат за качество

-Фактура - оригина-лt;

- Приемо предавателеIr протокол,

гараятираме, че сме в съOтояние да изпълним качествено поръчката в пъляо съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация rrа възложитеJIя,

,Щата:

Подпис:

(tbMe u фамuпuя)



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

,r,Щоставка па листова стомана, стомаЕеIlи профили и други метдлни изделия от

нелигираЕд, конструкционна стомана.", реф. N} КС-03-20|1 -02

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

изпълцението на пliедп,rета на процедурата ще извършмм при следните цени:

Листова стомана / ламаринд/

] Ламарина бЗ

2 Ламарина 64

з Ламарина Бб

4 Ламарина 68

5 Ламарина 310

6 Ламарина Б16
,]

Ламарина 640

Стомапа профилна ъглова
naBHocTDaIlEa

l Винкел 40х40х4

2 Винкел 45х45х5

з Винкел 50х5Oх5

4 винкел бзхбзх5

5 Винкел 75х75х5

Стомана профилна -

П-поофил

1 П профил Nэ8

z П профил J\Ъ l0

з П профил Ns16

Стомана въглеродна
качествена коЕструкционна -
кръгла горещо валцувана

l Плътно о20



2 Плътно о28

J ГIлътно о40

4 Г[пътно о45

5 Плътно о50
Общд стойност в лева без .Щ.ЩС:

Предлагаlrата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, при условие на

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

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

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

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

предлшаната цена от документацията по процедурата,

L{ените са твърди и не са обвързalни с каквито и да е други условия, кредитни и платежнd
средства, форми на плащане и гаранции, освен изриtшо упоменатите в .Щокументацията за

участие"

,Щата:

Подпис:

(tlMe u фmлLпtля)



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал.2 от Закона

за мерките срещу изпираЕето на пари

....,.....................,г

гр. ..........,.............

,Щекларатор :

/..................,............ ....................../

извлечение от Закона за мерките срещу изпирането на пари

СИ каго лице по чл, 3, м,2, т32 m ЗМИП) идентифицират

иент - юрилическо лице, както и предприемат действия за

зможност идентифяцирilяsто може да се извърши чрез

ощника на юридическото лице""
ика за прилагане на ЗМИП

Чл. 1l. (1) ДеклараЦията по чл. 6, ал, 2 ЗМИП се подава преД лицsто по чл, 3, ал, 2 и 3 ЗМИП или пред опредолен от Еего

служител преди извършваяЕго Еа опсрацапта или сдолката,

л.к. Ns от

моб.тел

,Щолуподписаният/-ата:

гражданство



4. Проект на договор.

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

"БрикЕл"ЕДД 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: 123526494,

представлявано от Изпълвителния директор, Електронна поща: market@brikel-bq.com

Интернеi алрес: htp:i/ww.brikel-bg.com, регистрирано в търговския регистър при Дгенцията

по вписванията; с ЕИК 12З526494; Разплащателна сметка: IBAN: ......"",, BIC:

банк АrЩ, представлявано от Янилин Павлов Павлов -

Изпълнителен директор, наричtшо за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

.., със седалище и адрес на управлеЕие: .,,.. , гр. ул.............
J\Ъ......,вх.....,.,ет.......,..,тел..............;факс.......,...;Регистрирановтърговския

регистърпрИАгенциятапОвписваниЯсЕИК:....,........;Електроннапоща:...............,
Интернет адрес: ..............., Разплащателна сметка: IBAN: . . . . , . . . . . . . . . . . ; BIC: ................,,, в

банка,,.............,.."АДгр............... ,представJUIваЕоот......,,...,...........rнаричzlноза
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

На основание Решение ль. .. . .. ...,. на Изпълнителния директор на ,,Брикел" ЕД,Щ и Протокол

J,lg. . .

се сключи настоящият .Щоговор за обществена поръчка за следното:

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
1. Предметът на настоящия договор е доставка на листова стомана, стоманеЕи

профили и други метални изделия от нелигирана, конструкционна стомана, възложена

вреЗУЛТатнапровеДенапроцеДУранаДоГоВарянеспреДВарителнаПоканаЗаУчасТие'за
възлагане на оп с предмет: ,r,щоставка па листова стомана, стоманепи профили и други
метални изделия от нелигирана, конструкционна стомапа.", реф. ЛЪ КС-03-20|7-02
2. Изделията, предмет на достiшка са оIIисани по наименоваЕие, модел в техническата

спецификация в документацията по rrроцед}рата (Приложение J\b 1 към договора) и в

техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка (приложение Ns2 към

договора), които следва да се считат за приложение и нерчвделна част от договора.

З. ,Щоставката се извършва сдед заrIвка 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 описаЕи в док),}{ентацията за Обществената поръчка -

Общо описание и условия за изпълнение на поръчката.

5. !оговорът се скJIючва в резултат Ira проведена процедура по чл. 18, a,r. 1, т. 4 от ЗоП
за възлzгане Еа обществена поръчка, реф. Np КС-03-2017-02.

1. Обцата стойност Еа договора е ...........,.. лв.

условие на доставка DDP площадка ,,Брикел" ЕАЩ, гр,

201.,7.

./, без ,Щ,ЩС, при
Гълъбово, съгласно INCOTERMS



2. Единичните цеЕи на изделията са съгласно Щеновото предложение (Приложение NчЗ

към договора) и Протокол за проведеЕи преговори в процедура по договаряне с

предварителна покана за участие (приложение Jф4 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, представяне на двустраЕно подписаЕ приемо-предавателен протокоп и

фактура-оригинал издадена съгласно чл,l1З от З!.ЩС, Срокът за плащане тече от датата на

последното събитие иJIи на последно представения докумепт,

ПI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срокът на действие на договора е б /шест/ месеца от датата на подписване на

договора.
,. Ъропur'rч фактическото изпълЕение на доставката след змвка работни

дни от датата на подписване на договора,
з. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текаI при

настъпването Еа непреодолима сида - нопредвидено или непредотвратимо събитие от

,a"uop"o"" *upunr"P (напримеР войни, природни бедствия, общи стачки, бlнтове,

обществени 
"rnrre*,"";, 

възникнало след скJIючване на договора и засягащо изпълнението на

същия. В слуrай, че някоя от страните по договора е засегната от непреодолима сила, тя е

длъжна в двудневен срок от възЕикване на събитието писмено да уведоми другата страна за

това,
4, Страната не може да се позове IIa непреодолима сипа ако е била в забава,

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

експедициЯ на изделията, миним}м 1 (елин) каJIендарен ден преди доставката им,

Възложителят оргаIrизира извършваЕето Еа входящ коЕтрол на доставката,

2 При до"ri"пч Изпълнителят представя на Възложитеrrя всички документи, описаЕи в

до*у""пiuцrrrа по обществената rrоръчка. ,щоставка без изискуемите документи няма да

бъде приемана от Възложителя.
3. Приемавето на доставката се извършва до 14,00ч, яа територията на Възложителя в

присъствието на пр9дстаtrители на двете страни по договора, като се проверява

количеството, качеството на изделията (чрез визуа.rен контрол) или инцидеIlтно замерване

наиздеЛията,ВключиТеЛнOдължиIrата'наличиетоиокомплектоВкаТанаекспеДиционни
документи. Представителите на страЕите подписват приемо-предавателен протокол,

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

4. При констатиране на отклонения в количествеяо отношеЕие по време Еа визуа"Iния

u*од"Щ пооrроЛ ИзпълнителяТ доставЯ липсваIците изделия в срок до 1 (един) работен ден,

в приемо-предавателния протокол се отразяват доставените в скJIада ва Възложителя

изделия, както и всички възражеIlия на страните по повод доставката, Всички допълнителни

разноски на Изпълвителя по повод коригиране на количествата са за негова сметка,

доaruu"п, в повече от 5о% от змвеЕите количества тръби няма да бъдат заплащани от

възложителя.
5. При коЕстатирани по време на визуаJIния входящ контрол несъответствия в

nu,r""ruoro, Възложите.пят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-

предавателния протокол с9 описват оставащите в склада на Възложителя изделия, както и

количеството на същите и причинйте за връщане на некачествените изделия. Изпълнителят е

длъжен В срок до 3 (три) работни дни да достави на Възложителя изделия, заменящи

върнатите му и отговарящи качествено и количествено на изискванията на Възложителя,

при получаване на новите изделия отново се извършва входящ контрол по реда, описан по-

горе. Изделията се rrриемат с подписването на приемо-предавателен протокол, Всички

допълнителни разноски на Изпълнителя по повод замяната на некачествени изделия,



включително траЕспортните разходi са за негова сметка,

6. В процеса на въвеждане u 
"*,пооч,чц"" 

на доставенйте изделия, Възложителят извършва

текущ коЕтрол за качеството им, Ако в резултат на текущия контрол се YстаIIовят

несъответствия в качествеЕо отношеIlие с показателите от заводските документи,

статациите си и кани яегов представител,

ител на Изпълнителя откalке да подпише

язва това обстоятелство в присъствието на

от персоЕtIла му, след което протоколът е

В срок до 5/пет/ ка:rендарни дни от датата Еа

констативния протокол, Изпълнителят е длъжен да достави на Възложителя, изделия,

зам9нящи некачествеЕите и отговаряци в качествено отЕошение Еа изискванията Еа

Възложителя. При полуrаване на новите изделия се извършва входящ контрол, Изделията се

на задълженията по договора в

жи неустойката по т, З от Раздел

IX на настоящия договор,
8. За дата Еа доставка се приема датата на приемо-

пр и т,6, подписав от двете страни без забележки, след

до Еа изискванията на Възложителя в количествеЕо и

от датата Еа приемо-[редавателIlия протокол по т, 3 или при

ответво - протокола по т, 8, от Еастоящия раздел на договора,

Бr.по*"r"Ь фактура - оригина}л, съдържаща описаЕие на

доставените при конкретната заJIвка изделия, Еомер Еа договора, единичЕи цени, количества

iЪЪ*" ar"tr""т. Към фактурата се прилага приемо - предавателния протокол,

l. опаковката е стаЕДар'I'на, lruл,\uдT rц4 лФ rlr,yлrr."

транспорта, пренасянето,'товаренето и разтоварваЕето, опаковката съответства Ita

изискваIIията за предпазване о., Ъпu*по", и корозия, атмосферни, физически и химически

въздействия.
2, Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дължаци се на

неподходяща опаковка,n" onu*o,u"" с некачествени материtши, В случай на повреди по

вр9ме на трансtrорта, дължаци се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е

ллъжеЕ да възстаЕови щетите за своя сметка,

з. След доставкатч, o"uno"n-u, остава в собственост на Възложите:rя и същият не

дължи връщаЕето и на Изпъlп,rителя,

4. Изделията се предават с трайна фирмена маркировка или док}ц{еIrти, от които да е

Опаковката е стаЕдартна, подходяща да предпази ",о"ч]]1 "j_:_"зтi_::_1Ж}" :i

видЕо годината и месеца на произвюдство,

1, преди сключване Еа договора И.пч"т1":_л'3#'Т"_""1?::""^}" за добро

i:]::]*::::.: :.i*..:...:.:" лева,/, представляващи 4 ой от стойността на договора,

закръглена до лев. ед
2, Гараяцията се връща на Изпълнителя не по_

изтичане срока на oo.ouopu ""oucHo 
т,1, от раздел III на

забележки от Възложителя и отправеIlо писмено и До



отговорЕикапо договора.
3.tsъзложителятиМаправоДаУсвоипредосТаВенаТаГаранциявслуrай'че
Изпълнителят не изпълЕи в срок достаlвката на изделията, като просрочи установените

;;;;;;;;;""е от з (три) работни дЕи или но изпълни в срок някое от задълженията си по

рЬд"п tV, т.l-т.6 или по Раздел VIII, т,2,З, - т,2,5,

, ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
1 Изпълнителят гар€штира, че доставените от вего,Га,ер,па"и *_"o-u-1,_::*з_:::::*

о говарящи 'u "a""*u*"й 
Еа стандартите в страната, KaK,r' и на изискванията от

док)ментацията към обществената поръчка,

2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали са миЕми всички етапи

Еа заводски Ko'rpon 
"u 

nu"",iuo'o Еа технологичния цикъл на производството им,

З. КачествОто Еа доставенИте материаJ,IИ се удостоверява с изискуемите док}м9нти,

1.1. има право:

1.1.i. да окшва текущ контрол при изпълЕение на договора, Указанията на Възложителя в

изпълнение Еа това му ,,рЬuопlощ"е са задължителни за Изпълнителя, доколкото,тези

укавания Ее излизат извъЕ рчш{ките на договора,

1,|,2. даЕе приеме изделията, в случай, чЪ има забележки по за неточно изпълнение в

количественно или качественЕо отношение,

|,2. е длъжен:
|.2.1. дазаплати дължимите от него с}ми в сроковете и размерите, съгласно Раздел II от

настоящият договор;
|.2.2. даприеме доставка,й и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделията

отговарят на техническата спецификыIия, Еа условията за доставка и са представени всички

придружителни докрlенти,
2. ИЗПЪЛНИТЕJUIТ:
2.|. се задължава да ув9доми Възложителя 1 ден преди готовЕост за доставка,

2.2. се задължава да представи необходимите док)менти при доставка;

2.з, се задължава да изпълни tIоръчката качествено в съответствие с приложеното в

офертата му техническо предложение, Ееразделна част от договора;

2,4, се задължава да доgтави изделия в срока, упоменат в Раздел III от договора,

2,5, се задължава да подмени некачественото изделие с качествено при дефект, пропуск

или отклонение в качествOто Еа изделието, коЕстатираши при приемаЕето на изделията, при

въвеждаЕето им в експлоатация или по време Еа,uра"ц"о"п" срок, В тези случал той се

задължава да заплати и уl,оворените в настоящия договор неустойки,

2.6. се задължава при документираIIето на сделките /факryрирането/ да спазва

изисквilнията на чл,1 1 3 от ЗДДС и чл,4 от Закона за счетоводството,

2.1 , се задъджава да се запознае с изискваЕията на пропускната система за допускаЕе до

територията на ,,Брикел" ýfifl и да изпълнява тези изискваЕия,

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 Възложителя от

отдели ,,Безопасоо". " 
aорuu" 

"ри работа" и 
"Екология", 

както и РСПБЗН, необходимостта

от представяне на докумеЕти ,u допусп*" до територията на дружеството, Компетентните

лица съгласуват подготвените от Изпълнител документи,

2.9. Има право да полу{и дължимите суми за извършената доставка;

1. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1 %, върху
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7. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОР;,iЙ;; ОВЯВВНЛ ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

I. Общи условия
1. Коrткретните поръчки за

ква.тификационната система,
строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата на

aё "ran-u, 
чрез процедура Еа договаряЕе с предварителна

покана за г{астие.
2. Всяка Еонкретна поръчка, възложена чрез ква;rификацион

номер. Уникалният номер съдържа __рфер9нтен 
номер

u"aoo*rren", година на създаване на КС, пореден номер н

2017-01).
3. ,д,окумевтите, свързани с конкретна поръчка по системата, се обособяват в отделна

електронна преписка в KoнKpe,n-u 
""","lлu " 

се публикуват в профила на купувача,

4. ВъзложителЯт преДоста*Я неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронЁи

средства до документацията не по-късЕо от датата на изпращане на поканите за представяне

на оферти. В поканата се посочва хипер връзка *ut''r en"n,ponrraTa преписка в профила на

nyny"u.ra на който ё достъпна докумеЕтацията за поръчката,

когато техническата спецификuц"" " " 
голям обем и съдържа конструктивна документация,

чертежи, проекти или дрУгi докумеЕти, свързаЕи с изпълЕението Еа поръчкатц същата се

,rуъпr*уuч Ъ профила на купувачu, в електронцат системата,

раздел ..Техническа спецификация",
5. При възлагане на поръчки в рамките на квал ожитеJUIт с

ре офер е, Поканата

се
в
- когато е изпратена Еа IIоgочения от у{астЕик 

но потвърждение

по e-mail (на експерта, посочеЕ в поканата), Потвърждението

следва да е подписано от представляващия скавирано в pdf

формат;
- когато е изпратена чрез куриор, и е получена обраIна ра]писка, В този случай, разходите са

за сМетка Еа )^{астника,
6, Възложите.rrят не може да покани да подадат оферти или да у{астват в преговори лица,

коиТонесаВкJIюченив(JистеМата'врешениеТозаВъзЛаганенаконкретнатапоръчкаиЛиса
изкJIючени от системата. _ ^^ _.,.
7. В профила на к}rпувача, в електрошIата преписка на конкретната поръчка, се публикуват:

- Решението за откриване на поръчката;

- ,Щокументацията за )л{астие, образци на док}меIIти;

- Покшrите до )лIастницит9;
- Разяснения кьм документацията;
- Решението за измеЕеЕие на док}ментацията, както и променената документация;

- Протоколите и доклада от работата на комисията;

- Решение за приключване на поръчката;

- Както и всички др)ти докумеЕти съгласно изисквашията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възложителят може, по собствена инициатива или по иск,ше на участник, еднократно да

i{аправи промени в поканата и документацията за у_частие u 
"op"]::]u: jj,y,a могат да

ЕаправяТ предложения за промяЕа в док)ъ{еЕтите в 5 /пет/дневен срок от пуЬликуване на

|"*"rrr"rо Ъ профила 
"u 

*ynyuu"u. Решението за изменение и променената докумеЕтация се

публикуват u ,rpoq"nu ,ru пфвача в срок до 8 /oceMi дни след публикуване на Решението за

откриване на поръчката. В случай, че последнIят деII от срока за публикуваве е неработен,

Решението за промяна и допй""чц,",а се публикуват в първия работен ден,

ВъзложителятнеУВеДомJIВапокtшенитеУчастниЦиЗапроМяната.



Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на

решепия за промяяа в конкретната поръчка,

зложителя разясЕениJI по документаIIията за

след rryбликуваЕе на докумеЕтацията в

искането следва да е входираЕо при

ри в срок до 3 /три/ календарни дни след

д"*, о, 
"po*u 

за гryбликуване е неработен,

ен. Разяснения по постъпили запитваЁия се

Т";;ffi fi'""#i",il"Ъ *икув ане Е а

разяснеЕия към конкретпата поръчка,

ИскаяетО за разяснеЕие "" 
Ilanprriu на посочениJI в поканата адрес пО факс, поща, куриер,

личЕо или по e_mail] кргато иiкането е ЕаправеЕо по e_mail, същото следва да е подписано и

подпечатаЕо о, 
'рaо"r*оr"Ыrо'дру*a"r"оЪо. 

Препоръчително е искд{ето за разяснени€ да

бъде изпратено по ЕаIIин, ,чр*,"рalц ,uupeмeнEoTo му получаване от възложитеJIя,

10. В електроннч.u пр.,,""iЪ ou 
"opu*uia 

в профила ва купувача, се публикуват писмени

рzrзясЕеЕия по усл
11. Искаrе за разя ожитеJuIт
12. В слуrай, че

писмено уведомява поканените уIастници за

13. Що изтичане на срока,ч,од*ч"" *u об промени

или допълни офертата си.

14. В слуrай, че срокът за подаваIIе Еа rrървоначЕIлни оферти е удължен, всеки участник може

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

II. Подаване на оферти
1. Офертите се rrодават в )rIIравлението на дружоството, Област Стара Загора, обц, Гълъбово,

гр. Гълъбово - Извън ,р"д"i rl,*, OZBO, о,д"о-"Т,р,о"ски" на 
"Брикел" 

ЕАД, при спазваЕе на

;:Ёd!}ffi;НJ,ЁЁ#"Х",ЗiТi#"i.l";а крйния ср_ок, не се приема от възложителя, не се

приема и оферта в опаковка, незапечатzша или с Еарушена цялост, Такава оферта се връща на

fiiJi'il";"nn момента на изтичане на крйния срок за полу{zlваrrе на оферти пред мJIстото,

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се вкJIючват в списък, който се

подписва от представитол на възложитеJLI и

списъка се завеждат в регистъра, като Ее

вкJIючеЕи в списъка. Полуrените офе

комисията за което се съставя протокол с д

лице и от председатеJIя ца комисията

4. ,Щокlментите, свърз М с у{астиетО в процед}рата (офертата), се представят от участника

или от )rпълномощеЕ от n"o 
"р"д",*"тел 

- лично или чрез пощенска, или друга куриерска

усл}та с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочеIl от възложителя в

хЁъ:rrr-", изпраIца офертата чреЗ препоръч,ша поща илИ к}риерска служба, разходите

са за cMeTKa rru yruarrr"r.u. Ё"'"*u, о, aч.убuанё ва офертата или непоJryчаване на офертата в

}казаниJI срок и час е за сметка Ёа r{астника,
Възложите:rят не се ангФкира с кtжвото и да е съдействие за пристигането на офертата на

указания адрос и час.

5. ,щокументите се представят в запечатана непрозрачна опtlковка, върху която се посочват:

- наименовашие на участника, вкJIючителЕо у{астниците в обединението когато е

приложимо;



- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

- Еаименование Еа поръчката, рефереЕтен номер, а когато е приложимо и обособените

позиции, за които се подават док}ментите,
6. Когато поръчката е разд"лена "а 

обособени позиции и }4{астЕикът подава оферта за повече

от една IIозиция, се подава една опаковка, съдържаща док)ментите за съответните позиции,

Възложштелят не изисква документите за отделните обособени позиции да бъдат

отделЕо опаковани.
7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от док)ментите в

опаковката, те се обозначавч, ,о 
"u.rrrr, 

oi който да е видlо кой ги представя, нмменование

и референтен номер на процед}ратц а когато е приложимо - и за коя обособена позиция се

отнасят.
8. опаковките с мострите пол)п{itват същия входящ Еомер на офертата, като в регистъра на

възложитеJIя и на докумен1q издаден на приIrоситеJuI на офертата срещу входящия номер се

отбелязва ,,мостра".

III. Изисквания към участниците прп подготовка Ita първоначална оферта

1. Образците, приложени към док}ментацията за у{астие, са задължителни, При подаване на

офертата участникът може да посочи коя част от Еея има конфиденциален характер и да

изисква от възложитеJlя да не я разкрива, Участниците не могат да се позовават на

конфидепциалност по отношение на предложеЕията от офертите им, които подлежат Еа

оцеЕка.
2. Първоначапната оферта се изготвя и подава на български език,

З. ПрI"..оrurr" ,u Ъфaр,-u участникът трябва да се придържа към условията, посочени в

документацията.
4. Участникът трябва да 11роrIи всички инструкции, образци, условия и спецификации в

докр(ентацията. Невъзможността да информация, изисквана в

докумеЕтацията или представянето на оф а документацията при всички

случaм е риск за участЕика и може да доведе д му,

5. Всеки у{астник може да подаде само една оферта,

6. Количеството, вида, качеството и функциона"rните характеристики на предложените

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълItо Еа изискванията на

T"*rrra"n"ra спецификации и условията за изпълнение на поръчката,

i, Bupr*rrro", *'u J6"pr",a се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата

иiили докрtентацията за участие,
8. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обцествената поръчка, Ако в

поканата изрично 
" 

no"o""no, че у{астниците могат да подадат оферта за една, няколко или

всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да вклюftва пълния обем по

;;;;;;ъ;r;. от него обособени позиции. предложеЕия за част от обществената поръчка

или част от съответнаtа обособена позиция (група) не се рtlзглеждат и )л{астникът

представил такава оферта се отстраIIява,

IY. Изисквапия към съдържанието на документите в опаковката

1. Първоначмната оферта включва:

1.1. ,Щокумент - образЬч Еа първоначална оферта, който е задължителен и се представя в

офертата заедно с приложенията,
*когато участникът подава оферта за повеч€ от едпа обособена позиция, се представя

"д"" 
дофr"оr (образец ,,n 

",рuо"о"члна 
оферта), в който изрично се посочва за кои

позиции се отнася офертата.
1.2. ,,ЩЬкларачия no .rn.6, а.т.2 от Закопа за мерките срещу изпирането на пари,

1.3. l_\руги докр(енти, описани в образеца на първоначална оферта, и изисквави като

приложения от възложитеJuI към образеца,



чката в съответствие с техцическите
ец
офертата, не е законният

копие, (представя се само

ите, които ще се доставят, когато това е

от възложителя в док}меЕтацията и

и поз ции, за всяка обособеша позпция се

ложение, което се поставя в опаковката,

Еови пдраметри":
' трябва да съдържа ценово

о"rrЬ цaпч,u за придобившrе, и

по приложен образец,

възложителя в док}ъ{ентацията и

предложение,

ЩеновотО предложовиО с9 поставЯ в отделеЕ запечатан Еепрозрачен плик с надпис "Предлагани

ценови параметри", който съдьржа ценовото предложение по т,1,5

Върху плика се посочва:

позицияIа,
позиции, за всяка обособена позиция се

араметри", с посочване на позицията за

ката,

bl;ili'"t"".,l,ii,iъTffili"##:i#;, от участника в опаковката с док}менти, включителЕо

}fr'i}ТlъЁ"rЖ;'"';Нi.хЁiJi,"'Ёособени позиции, се представя един опис, в който се

описва док}ъ{ентите по всяка обособена позиция,

всички документи, по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна

стандартна папка и подредени по реда, указаЕ в настоящите }казаЕиJI,

за участие в поръчка, обявена чрез

no","" 
"о 

реда на чл,5l от ППЗОП,

остъпване запечатiшите непрозрачни опаковки,

като проверява за Еаличието на отделен запечатан плик с Еадпис "Предлагшrи 
ценови

параметри".
3. Комисията рчвглежда офертите

ообявените условия, Комисията при

4. Комисията Ее разглежда предложеЕият

предложение) на у{астЕицит9, за които е у
*"roo*"r"n", вклютмтеJ]но Ее е представен

раздел IV от Еастоящите указаЕия,



к, за който е

5. Комисията яе отваря въз]Iожителя,

устаЕовено, Че ТеХНИЧе раздел lV ОТ

включително не е пре

настоящите изискв Iия,
оменклатура от предмета на поръчката

приема за непълна и у{астникът се

артикул/номенклатура при наличие Еа

6, За уrастие в договарянето се канят само у{астници, чиито оферти отговарят на

е участЕици за датата, часа и мястото на

с допуснатите
участника или

ioTo са присъствашите,

Пликовете се запечатваI.от председатеJUI и се поставят в к},тия с отвор, Председателят на

комисията каЕи, по рела на входящите номера на

присъстващите участници да избере по един плик от

оповестяване ва съдържащия се в него номер на билет

посочва IIомера на изтегления билет и се ""O'liTr"
лет Nsl
билет с

поредността на доfоварянето се класира с пьрв

това обстоятелство се описва в отделен протокол на комисията,

12. Комисията провежда преговори с допусЕатите участЕици на същия ден, в който се

о параметрите посочени в док}меЕтацията за

астие.
и постигIIатите договорености с всеки у{асfi{ик се отразяват в

дписва от членовете на комисията и от участника,
Ie свъDзаЕо g цеЕа или разходи, което подлежи на

Ео от средната стойност Ira предложеяията

,u оц",*u, комисията изисква подробна

получаваIIе на искането, 
разуваIIе, която се представя в 5-дневен срок от



предложеIrата цена или разходи,
етап от процедурата комисията може при

вени от г{астЕиците, йlили да проверява

информация от други оргшrи и лица,

ОП когато е необходимо,

19. Комисията изготвя доклад за резултатите от

20. В 10-дневен срок от утвърждаваIIе на

опDеделяне на изпълнител или за прекратява

uul"i"u"r. и се публикува в профила

;i:T##;",e, класирани на първо и второ 
н,iii;;i.i"i}ъ;^;;жу, T"bx,"J"T#H

ойност за изпълIlеЕие на поръчката или се

носител в отдел ,,Търговски",
Еа част от договора, който се

едстави актуализирано цеЕово предложеЕие,

,']аi}iТi,iНi#ffiНЪрешението*".:хп"ЁаЪТ"JffЁБfi "ffiifiЪ;;Т'fi Jffi :J

л, е неперсонифицирано обединение на

лят не е предвидил в обявлението изискване за

скJIючtsа iпед пр"д",uu"не на документите по

8, ал, 1 от ЗОП, издадени от компетентен орган,

подписване на договора, ,Щокументите се п

копия. на
4.2. Щокументи по чл,67, ал,6 от ЗОП за са
възложитеJIя, посочени в квалификац вят
представени или изискаIrи от комисиJIта на

при сключване на договора, итета на трети
4,3. Когато у{астникът използва

лица, док}меЕтите по т,4,1 и т,4,2,

4.4. Гаранция обезпечаваща изпълнението н тавят в една от

следните форми, по избор на уrастника:
- парищ{а ср{а;
- баякова гаранция;



- застраховка, която обозпечава изпълЕението чрез покритие на отговорЕостта на

изпълнителя.
4.5. Когато гаранцията, обезпечаваща изпълЕението на договора, е IIарична сума тя се вItася в

;ж# 
B;:i:}ч"ж: 

ЪкI"Ё;r-"ffi?"R7000 1 52 1 779468, BIC КОД: IJNCRBGSF,

I;:lжн;'нrЖ;Жт;"ffi,Ж;: е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна,

неотменима и изискуема 
"рrа ""р* 

писмен:_IлI::_с:чше, в което Възложителят змви, че

изпълнителят rra 
" "",o*,"""*un*"*"" 

по договора за възлагане на обществената поръчка,

}9:тннт;'J"нж1,"т:Н;нт",9 застраховка тя трябва да е сключена в полза на

възложителя, *uro ,u",рu*оu-елната с)ма по 
""" " 

paunu 
"о размор Еа размера Еа дължимата

гараЕция за изпълнение, 
- 
Пр"л" под'""u*" j{a_ договора уtастЕикът, определен за

изпълЕител, rrредставя застрахователната полица и общите ) словия на застрахователя за

fi;Хl?ffi "]r"^llТ#ХТЧ; застрахователната полиц. предоставена като гаранция за

ие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява
-iu 

u."Jurr""ru по Щоговор Nn с прлеДМеТ """,,

застраховаI{иприУслоВиJIтаванасТоящия.u.'рч*ой.п"нДоГоВорсрещУПосоченит9по.
долу рискове:
- пълЕо или частично Ееиз пълнение Еа задължения съгласно условията на сключения

договор;
- ПовоД за предявяваЕе на Iретенции: пълЕо илй частично неизпълнение на задължеЕия

съгласно условията IIа сключения договор;

- Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка едяа [ретеЕциJI;

- с}мата по гаранцията за всички претеЕции през срока н застраховката,

7. За всичкИ неуреденИ въпросИ се прилагат разпоредбите на Закоца за обществените

поръчки и Правилника за прилагането му,

IIрилолсеяие:
образеч па банкова гаранция обезпечаваща изпълпеяието Еа договор



образец

АIIКОВА ГАРАIIIЦ{Я
за пзпъJIнение на договор за обществена поръчка

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

факс: (0418) 6 25 28
Й.п"оu"r"п"п,Щиректор: Янилин Павлов

НАРЕДИТЕЛ:

Представлявана от :

Изпълнrгелен ,Щиректор : .. ... ......... , , " ", " ",
Изпълнителен,Щиректор :........"""""""""

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА:

Вил процедура:
Г"qерЪпr", М .,. ..,.........., (номера на конкреmнаmа поръчка)

(Възложител на про цедурата е ПОЛЗВАТЕJUI)

Настоящата банкова гаранция се издава сr гАрАнтА, за да послужи на I1АРЕДlТЕЛЯ за сключване

t a до.овор с ПОЛЗВАТЕJUI за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-гОре,

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

Локументацията за участиý в процедурата, проекто-договора на НАРВД4ТЕЛ Я от предложението

му.
с настояцата банкова гаранция се задължаваме да събл )даваме на първо място интересите на

ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕДИТВЛJL _

Във връзка с това, ние " 
,.u""","o"o си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяемо и без протест се

задъmкаваме да заплащаме на ПолзвАтЕлJI парични суми от сумата на банковата гаранциT за

изпълнение на договора, кояго е в рд}мер на """""",-, (Словом: """"""""""",) лева, |!ри спазване

;;;;;;; ,; До.о"орu,' na база пр"дсrавена от ПоЛЗвдТЕlU{ писмена декларациJI-оригинаJI за

наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна "1 
нА:94тРУ, които по

условията на договора водят ло начисляване на санкции и неустойки към IIАРЕДИТЕJUI,



сумата по тirзи гаранция ще бъде изплатена към ПоJlзвАтЕля по посочена в текста на договора

за изпълнение на,Д,оговора има срок на.валидност d? 3,? 
л(:прudесеlп)

а крайнuя срок за прuюlючване на всuчкu dоzоворнu заdълженlя между

на предсрочно единствено въз основа на

Я, придруж"но от оригинаJIа на настояциJl

етапи, и в сrryчай, че в проекто-договора по

ване на гаранцията за изпълнение, частично

от предмета н

деУдъJDкен в о договора

на база ск,пюT 
ие, с които

ка за изпъл нението му,

проо,,,lлuuuоо no 
",nu", 

на НАРЕДИТВЛЯ, ако е

(в
ва

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

Р".ryбл"ка Бrпгария и приJIожими към съответната ситуация,

дата: ,..........
град: .....,...,.

БАНКА:


