
договор

Ng кс 0з-2017-03

"БРИКЕЛ"ЕАff, със седалище и адрес на управлеIIие: гр. Гълъбово, област Стара Загорll.
Извън града, тел: (0418) 6 21 28 факс: (0418) 6 25 28, електронна поща: пrагkеtlrt)Ьгilс l- llu qi,ц,,

Интернет адрес: Ilttр://www.lэгikеl-Ьg.сопr, регистрирано в търговския регистър прl.r АгенцrIятit tltl

I]IIисванията с ЕИIt 123526494; с разплащателна сметка: IBAN: BGl4UNCR7000l521779468. lll(':
UNCRBGSF, Уникредит Булбанк А!, представляваttо от Янлlлпн Павлов Павлов - Изпъ.lIIllп cltttl
дI]ректор, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и

"ТРИТОН" ОО!, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, ул. ,,СашtуиловЬко Ittilcc]'
J,]Ъ 4 А, тел. 044 62 51 3 1 ; факс 044 66 2з 88; Електронна поща: tritonbg@abv.bg ИнтерrIет адl]сс:
ц.rvrv. triton-sliven.com, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по впlrсвirнllя с I']llli
1190l5451; с разплащателна сметка: IBAN: ВG59UВВS8З81 l01 l0204003, BlC КО.Щ: UIЗBSl]iiSl,.
ОББ ДД гр.Сливен, представлявано от Здравко Krrplr.пoB Костадrrнов - Управllтел, н.tрllчаtl() jil

краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
На ocHoBaHl.1e Решелtие Nq 1 123/20.1 1.201 7г. на Изпълнителния директор на ..Бриltел'' IJz\l{ ,lll

определя}lе на изпълнител по обществена поръчка с предмет: ,,flocTaBKa на безшевIrrI тlrr,бlt ltl
cтoivlaнa марка Ст20 по излIсквлнIlята на ТУ r4- З-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001 ", рсф. "Nl] 

ltc-l).] -

2017_03, възложеrlа чрез квалификационна система с предNIет: ,,.Ц,оставка на металtlIt llзllеJlI jя /ll)l,ill1

Jtистова стомана, стоманени профили и др,l за нуждите на ..Брикел" ЕА,Щ" с pe(l, Лq КС 0j/2()17r , с,

сключи настоящият ,Щоговор за обществена поръчка за следното: ,

I. ПРЕДМЕТ НАДОГОВОРА
1, Предметът на настоящия договор е доставка на безшевнlr тръби от cTo]ltaнa марка Ст2() ttrr

лtзпскванltпта па ТУ 1,1- 3-460-2009, ТУ 14-3Р55-2001, възложена в резултат на проl}е]lеl]i,l

процедура за възлагане на ОП чрез договаряне с предварителна покана за участие с пl]с]l}|с,l :

,,flocTaBlca на безIпевнrr тръби от стомана марка Ст20 по изискванията на ТУ 1.1- _1-460-2()()9,

ТУ l4-ЗР55-2001 ", реф.ЛЪ КС-03-2017-0З.
2, Изделията, предмет на доставка са описани по наименование, N{одел в техническата cпeцlt(lltttaIltllt

в докуп.{ентацията по процедурата (Прилояtение Nq1 към договора) и в техническо предло)IiеtIllе зit

изпълнение на общественаIа поръчка (Прилолtение Ns2 към договора). които следва да се счи-гаl ,ti]

приложение и неразделна част от договора.
3, .Щоставката се извършва след подадетIа заявка от страна на Възлояtителя, която пtоI(L, ]1lt r_ib-Lu

отправена в пис\,1ен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо п{ilогокl]аtll()
възпроизвеждане на заявката.

4. Условията за доставка са описани в докуN{ентацията за Обществената поръчка - Общо oпttcallltc tl

условия за изпълнение на поръчката,

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАШАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
l. Общата стойност на договора е 42 l20,00 лв. /четиридесет и две хиляди сто и двадесе,г;lевlt/. беl

ДДС, DDP площадка ,.Брикел" ЕАfi, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 20l7,
2. Единичяите цени на изделията са съгласно I{eHoBoTo предпожение (Прилоlrсенlле Nлj ttbit

логовора) и Протоltол за проведени преговорIл в процедура по договаряне с предварителнtl lloliil]lil зil

участие (Прилоlltение Л!4 къмt договора), които следва да се считат за неразделна част от договоl]а,
j. Плащането на доставените }Iзделия се извършва в срок до 45 (четиридесе,г и пет) днII cjle,t

осъществяване на доставката, представяне на двус

dlаltтура-оригинал издадена съгласно чл,1 13 от Зfl
tавения документ.



ПI. СРОК ЗЛИЗПЪЛНЕНИЕ
i. Срокът на (лактическо действие т{а договора 

iI il

,,одпua"uпarо lr1,, Щоговорът запазва обвързващот l1ll l

изтичане на гаранционните срокове и връщане на

2, Срокът за фъктичесtсото I1зпълнение на всяка о lll l

латата на получаване на заявката от Изпълнителя,

3. Срокът на делiствие на договора се удълх(ава и горните срокове спират да TeItaT прIi l{аlстъll ва l l e,l t)

на непреодолима сиJtа - непредвидено или непредотврчтгимо събитие от l{звънреден xil|]al(l-e

(напрl.rмер войнlл, природ", бЬдсrои", общи стачки, бунтове, обществени вълнеt{ия), възнltl(lliljl

след сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че някоя от с,гранrlте ll()

договора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок от възнllкl]iltlе lli,l

събитието писмено да уведоми другата страЕа за това,

4. Страната не може да се позове на непреодоли\,tа сила ако е оила в заоава,

l. Изпълнителят уведомява Възлотtителя по теле(lон

изделията, миниму\{ 1 (елин) работеп ден преди

извършването на входящ контрол на доставката,

z. riри доставка Изпълнителят представя на Възлоlrtителя всички

документацията по обществената поръчка, а именно:

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

- Името или знака на завода производител;

или i|laKc, че има готовност за експедI]I({1,1 ]lil

доставката им. ВъзлоrrtIлтелят opl,aIIl l,]l l llll,

ДОКУП,lеНТИ, oi'l lIc|]}I l l ]]

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

ификат за качест
кументи няма да
се иЗВърШва До Я В ПРИС-ЬСТ e'l-L)

IIа представ}Iтели на две,ге страни по договора, KarIecTBo ll1l

иЗДеЛияТа(чрезвизУа,rенконтрол)исеизВЪршваинциДеIrТнозаМерВаненаиздеЛияТа,ВклlоЧIiТсj]llО
по дължина'И дебелина на стеItите, наJIичиетО и окомплектоВката на експедиционнr1 док)/l\IеIl,гll,

При липса на забелеяtки представителите на страните подписват приемо-предавателеI,I л1]o'ltlli()J]_

удостоверяващ, че съответните изделия са доставени в сItлада на Възлоrrtителя,

4.1lриttонстатираненаоТкЛонениявколиЧесТвеноотношениепоВременаВItЗуалнI]яВхОд']Il
контрол, ИзпълнителяТ доставЯ липсващите изделия в срок до 5 (пет) работни дни, В пllttelrttl

предавателния протокол се отразяват доставен зделия, както It Rclilllill

възражения на страните по повод доставката, krr на ИзпълtItlтеJLl tl()

повод коригиране на коJIIiчествата, включител са за негова cN4eTlia,

д;;;";; ; 
";вече 

от 5о% оТ заявените количестВ щани от Възлсrittrtте: tяt,

5. IIpIr констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в каtlес'гll() l(]_

възлоrrtителят връща на Изпълнителя некачествените изделия като в приемо-предаllа,l,с,]lllt1,1

протокоЛ се описваТ оставащите в склада на ВъзлоrкитеЛя изделия, както и ItоJlиtlеСТВОТО }lil cl,tlllllt'

II приtIините за връща}rе на некачествените изделия. Изпълнителят е длъжен в cpott дсr 5 1trer)

работни дни да достави на Възлоrкителя изделия, заменяцlл върнатите му и отговарящll ]tzlчес'll]ellt)

II количествено на изискtsанияТа на Възлоrкителя. При получаване на Ilовите изделия O'tll0l]() t,(,

lIзвършва входящ контрол по реда, описан по-горе, Изделията се приемат с подписвtlпеl,() I]ll

прIrе\Iо-ПреДаВаТеЛенпроТокол.ВсичкидопълнителнираЗноскинаИзпълнитеЛяПопоВолЗаNI'IllilТll
llанекаЧестВениизДелия'tsключI,IТелноТрансПортнI-{ТеразхоДи'сазанегоВасМетка.
6.tsпроцесанаВЛаганенаДосТаВениТеиЗделия,ВъзлоrкителятизВЪршВаТекуЩконТр(lJIЗil
качесТВоТоим'АковреЗУЛТатнаТекУЩияконТроЛсеУсТаноВяТнесъоТВеТстRIляВI(аLlес.Il]с.l
отношение с показатеJlиIе от заводските документи, Възлоrкителят уведомява ИзгlыIнtiтеля

констатациите си и кани негов представител, който трябва да се яви в срок З (три) календарнI,1 ]l[Il],

за да бъде съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъцlI по изделлlята, [J

про,опопuсеотбелязватеВентУалнитеВъзрая(ениянаИзпълнителя.АковГорниясрОкпесеЯl}ll
ni"o"ruu"ran на Изпълнителя за констатиране на недостатъците! Възлоrrtителят calvl clrc'гill}'l

консТаТиВеIlПроТокоJl,вкойтосеописВаТоТкритиТенедостатъцлlикойТоеЗаДЪЛжtll.еJtеItЗil



I

I

,видетеллl. които могаТ да бълаТ и от персонала N{y, слсд което протокоЛЪТ е ЗаД'ЬЛ')I(I,iтеJIе]l ,]ll

IiзпълненIIе от И,]пълrlитеЛя. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на KoHcTa,l]IlBHllя llpo,Ioli(lJl_

14зпълните.пят е дJIъжен да достави на Възлолtлrтеля, лlзделия, заNlенящIi I{екачес],в е [I [],l е ll

отговарящп в KarIecTBeHo отношение на изискванияТа на Възлоrrtителя. Прп получаване IIil Ilоl]I1гс,

изделtIЯ се !Iзвършва входящ контРол, Изделията се приеN,Iат с подписването на пl]llсдl()-

предавателен протокол. Всички допълнителни разноски на Изпълнителя по повод за\,lrlнil'lа llil

некачествени изделия, вклюtIително транспортните разходи, са за негова сметка,

7. Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договорil l]

количественО или качественО отношение, Изпълнителя,г дъл,жи неустойката по т. 3 от Раздел lX rlir

настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на lIplle]\lo-

предавателни.ге протокоJlи ло т,4, т.5 и т,6, подписан от двете страни без забелетtки, сJIед дос,I,аl}li.i

на материаJIи, отговарящи на изискваrIията на Възлохtителя В количествено и ](atlec'Il]clt()

отношение.
9. В срок до 5 дни, сL]итано от датата на съответния приемо - предавателен протокол, Изпълtt ttl-c]t:t t

представЯ на ВъзлоrrситеЛя фактура - оригинал, съдържаща опLlсание на реалнО ДОС'l'аВеlIIIТС llll]l

конкретната заявка издеJIия! номер на договора, единични ценII! количества и обща cToI"lttoct. lir,lr

фактурата се прилага съответния приемо - предавателния протокол.

V. ОПАКОВКД И МАРКИРОВКА
1. опаковката е с'гандартна, подходяща да предпази изделията от повредl{ по Bl]c]\le llll
.Iранспорта, пренася}Iето, товаренето и разтоварването, опаttовката съответства на и:tllcli}Jitl1llяl'it j,l

предпазване от вла)IсIост и корозия, атмос(lерни, t}изически и химически въздействия.

2. Изпълнителят носи отговорност за повреди по време на транспорта, дъJljкL]llцl се IIll

неподходяIца опаковка иJlи опаковане с некачествени материали. В случай на повреди по BpeNIc l]lt

траItспорта, дълп(ащи се на лоша или некачествена опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстаll()вll

щетите за своя сметка.
]. След доставката, опаковката остава в собственост на Възлоlкителя и същият не дьjl)ill

връщането и на Изпълнителя.
4. ИзделияТа се предаваТ с трайна фирмена маркировка или документи, о,г които дit е t}ll;llll()

годината и месеца на производство.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълtlенIIе lJ c:t]lil

от (lормите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на 1 684,00 лв. /хиляда шестсто'гин ОсеNl]lеСс l ll

четири лева/, представлявацИ 4 уо от с,гойността на договора, закръглена до лев,

2, Гаранцията се връща на Изпълнителя не по - рано от 60 (шестдесет) лни след изтичаIIс ct)()liil

на договора съгласно T.l. от раздел III на настоящия договор, при липса tIа забсltе-tl;lttt llt

Възлоrrсителя и отправено писмепо искане от страна на Изпълнителя до отговорника по 
'tоговоt]Ll], Възлоlкителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълtt tll,e: lя t ttt,

lIзпълни в срок доставка,t,а на изделията, като просрочи установените срокове с повеtIе от З (,l|)lt)

работни дни или не изпълни в срок някое от задъл]кенията си по Раздел lV, т.l-т.6 или по Раз.,lс,ll

VTII. т.4.З. т.4.6.

YIl. ГАРЛНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
1, Гаранционният срок на доставяните изделия е 12 (дванадесет) Mecerla от да,гt]l а lla

подписания без забележки приемо - предавателеIl протокол за приемане Еа изделията.

2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него изделия са нови! неупотреl.iяtзlttttt.

отговарящи на изискванията на стандартите и Техническите условия! както и на изискtsанIIяlп ol

документацията към обществената поръчка.
З. Изпълнителят гарантира, ale доставените от него изделия са минали вс}IаIки eTatl,Ill IIа зав().]lсlill

Itонтрол на качеството на технологичния цикъл на производството им.

4. Ka.tecTBoTo на доставенLIте изделия се удостоверява с изискуемите докуN,Iен,l,и-

1,

1.1,

ВЪЗЛОЖИТЕJUIТ ttMa право:

да оказва текущ контрол при Ilзпълtlение Hi] договоI]а. Указанtrята tta Въз_пtl;Ittl tс,ltя



..lзпълllенllе на това \I.y право]!Iощие са задъл)Itителни за Изпълнителя, доколкото'гезli уl(азаllliя llc
излизат IIзвыI pa\lKllTe на договора.
1,2. да rre прIiе\Iе IIзде-:IIлята. в случаli, че ип,tа забелелtки за HeToчHo изпълнение в коллIчествеlIо ll]lll
Iiачествено отношенllе.
2, ВЬЗЛОЖИТЕЛЯТ е дл b)Nell:

2.1 да зап.патlт дължлIN,ILIте от него суN,Iи в сроковете Ii размерите, съгласно Раздел II о,г HacTorlIlllI-,l1

договор;
2.2. да приеп,rе доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако изделlJята отгов[1]]я,г Ili]

техническата спеtди(ликация, на условията за доставка и са представени всички прилруllillге]lIlll

докумеflти.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
3.1. да получи уговорената цена за доставените от HeI,o изделIля при условияl'а Ll cpol(Ol]elc.

уговорени в настоящия договор;
3,2, да иска от Възлоlltителя приемане на доставените изделия;
4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъхtен:
4. 1 , да уведоми Възлоrrtителя 1 ден преди готовност за доставка.
4.2. да представи необходимите докумеIlти при доставка,
4.З. да изпълни поръчката в количествено и качествено отношение и при цени, cъoTBeTcTBilttll l с
приложените в офертата му техническо и ценово предложение, неразделна част от договорtt;
;1,4. да достави изделия в срока, упоменат в Раздел III от договора.
4.5. да подменя некачественото изделие с качествено при дефект, пропуск илц отклонеl]I]е ]t

качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, при въвеждан'ето IlNt I]

експлоатация или по време на гаранционния срок. В тези случаи , както и в слуtIаите на забlв;t- lt,ii
се задължава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки.
4.6. при документирането на сделките /фактурирането/ да слазва изискванията на чл.113 от З!!С rr

чл.4 от Закона за счетоводството.
4,7, да се запознае с изискванията на пропусната система:]а допускане до територllята Ha.,Бptltte;t"
ЕАД li ла изпълнява тези изискваt{ия.

1. При забава в плащанията по договора Възлоlttl-rтелят дължи на Изlrъ.гlнителя HeycToilI;it tз

размер на 0,1 % (нула цяло и една десети процента) на ден, върху неиздължената в cl)oli tlcllil llil

доставените Iлзделия, Ito не повече от 5 % (пет процента) оl,стойността lIa забавената cl'r,ta,

2, При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за лоставItа на llзде,гL l Irl,il.

както и при забава за изпъJIнение на задължения,га за отстранявапе Ila I(OHс,]t],Illllilllll

I]есъответствия и недостатъц1I по реда rra Глава IV от настоящlrя договор. Изпълнrtтелят лr,;r-,ttrt

HeycToliкa в размер на 1% (един процент) на ден върху cToliHocTTa на забавеното изпълI]енtIе. Ilo ltc
повече от l 5% (петнадесет процента) от стойността на договора.

Дко забавата в IIзпълнение на посочените по - горе задължения на изпълнI]теля rlф{xl],bpJllI

15 (петнадесет) календарни дни, се счита че е налице пълно неизпълнение по договора.
3. При неточно изпълнение в KarIecTBeHo отношение, Iiзпълнителят дълrки HeycToilкa l] pa,]\le])

lla ЗОо (1ри процента)от стойнос,l tа на договора за всеки установен случай на негочно Ilзпъ_lllеlllI(,
4, При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълlки ttevctt,iit;lt t,

размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора.
5. При пълно неизпълrIение или HeTo.IHo изпълнение, Възлоясителят има право дil ll,]lcl jlll
гаранцията за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.
6. За дълr(имия размер на съответната tlеустойка по този договор изправна,ла с,грана състlll}я

протокол и го предоставя на неизправната страна.
7. При скрити недостатъци, съществували преди лоставката на изделията, ВъзлоlItttтеjlят ttltlt

право да развали договора като върне изделията и получи обратно цената заедно с рzlзllосlilIl!, ll

вредите си от поI(упката, да иска Изпълнителят да поправи изделията за своя сметка. да Ill ,]|l]\lellll

с каrIествеtIи издеJIия иJlи ла иска на]чlаление на цеIIата, Това право на Възлохtителя се погасrll}1l t,

1.1зтичането на шест месеца от датата на предаването на изделията.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. flоговоllът се прекратява:
- с Iлзтичане срока на договора:





'llrт,(Jи'тс 
тlrябва 71а са горещо валцовани, изработени от вьглеролIIа стоN,Iапа мIарка Cr.20 ltol l1,1]:lcJto]Jll tIopMa ТУ l4-з-460-2009 или ТУ 14-3Р55-2001 за тръби изпоJIзваII}I о ,,ulr,," norr,r, nt,llъбоtlроlзодIl:

- Хltьtttчсll със,гав 20 ту 14_3_460_2009 или Ту l4-зр55-200l

2, :гЕхнIIчЕскА спЕциФикАциrI.

IicзпlcBlrlt тръбII от с.го}tана марка Ст20

,I,is I Iаименоваltие Ед,м. коли.tество
I

'lllъба О6Oхб кг I 8000

i\IapKa

L.T20

-Мlехitничнрr

гй
i\I aI]](a оВ [NЛпm2] <Ts [NI/mm2] Б5 [%] YB [%] KCU

IJ/stn2lr,20 1|2+549 2|6 24 45 49

и,лtJИЦru,с_ jV,4

- f|ълrкrtltа lIa тръбите - б метра

Изrtr:квlrrпrr за локумеIIти, сертпфпкати, N{аркиране, orIaKoBaIIe II лOс,гаl]Itа Ila c1.0ItIITe:l\4 аlrltlцlt,lвt<аr.а вI(JIючва:
- I(,IIciiлIo lIa ОTК на завода llроизводител
- lINlcTO lIJlи зIIака lla производителя
- IIo Icl]a IIа с,ьответIl!Iя стаЕ
- li\Iе,го lla стоманата 

Iдар,t за доставения материаJI

- Ii(]i\Iel]a lIa плавката
- IIONIcpil на партидата
- сертпфtiка.г за IIзIIитание в
- lrлеtIтиф и Itациоп"п no*"o,'ll;Ё;T:H J:lЪЖHJHonoiЁl*,o или /(oc,I al]I(aTa сl)ссъо,l)}е,гIIlIя ,IloKyMeH г от концол /Zl
Маркировката трябва да бъде на място, което е близо до ед1.1пия край на Bcet(tl IIролукт, tI tIlla !lltlc'д,I,a IIовърхIIост на отрязания край. Тя се наIlася чрсз ръчно ил}I l,-IaшI}II] оKjIc N,loBiIIIe. електрографиЧески, С боя илИ по друr Ilо/]холяЩ IIачин llo IIpeLteHKa наIlроtiзRо/tI],t,с,ця! но трябва да е разположена така, 

"a 
дu aa избягва объркване с коI1.I,ролната]t al]]( tlpoBl(a. flопусtса се доставка на продуктИ в надех(днО завързанИ пачки. l] Този cJlytlaii.]\IapK llpo. l(ill tl r,рябва да бъде върхУ непромокаем е,глIкет} пластмасови }lл}I M.TaLTIH,.I табелклlIlрпкреIIсIпi къN{ пачката ил

I Iа I I \IсI ова II ие,,о,u,.on-[ :з;шi,#r;hш:rJ;J J,:;;il} J"#J#ilj,i1Ё::;;,,;I]сяка IIall] гlI.1lа.

I1ptt доставка стоката се придружава о,г докумеI,Iти за KatlecTBo (сертиtl,иrtаги). or,}а]]()/ (а iIроизl]оди],ел и съотI
-()ltalcoBr,,tcIt,rltcT; 

}етнитетехническипараметри,

- I(;leiiпro на ОТК иа завода Ilроизводителi
- Ilпtсго lt:llT.lнal(a lla заl]ода производигелi

0.17 _

0.37
0.з5 -
0.65



- Ноплера Ita съотвстната норNIапа (стандарт) за съо.lветна.га тръба;
- l\4aplcaTa II.1 c'oN'aHaTa. Сертификат за качестtsо и размера за съответната дос.[авка

C_polt Ita леitстВие lta договора - 18 /осемIrадесет/ лrесеца от датаIа на подl]l1сванс,].о Nlу,
[ [ачllll на lIзпълlIение - лоставките на изделията ще сс лIзвършtsат по заявка на l]l,злоrtttттсл;I.
ГIоръчката Iце се изпълНява чреЗ перлlодичFIИ достlitsкll в ко.Jl''чества- оп]]елеJIслIIi IloI]l)ел о нужд}tте на ,,Брикел'' ЕА!.Mrtc, база на Възлоiкителя /Инкотеllмс
гр.ll стара загора.

20|]l ъ ..Брпксл" ЕА!.

Изготвил:

Ръr<овоDuплел опtdеll



l IrL- в пl)оцел\/ра за възлагане на обществена поръчка с предт\,Iет:

,-,]!){ i Riiii IIir беЗШСВtIIt тръбII от cтoпtalla ]llapKa ст20 по IIзIIсI(ваIIIIr(та Ila ту l4_ з_J(l'_.lU{,,l, '. l j-li}55_2001 
", 1rеф. J\ъ кс_Oз-2017_03

' tt -,:

|.l;. atK,l]..пl. Елд _ гр. гълъБово

i'l'! I'l ; l11 oo.tl. _ гр. слиIiЕн

.t'i]. \ )liAIi]\,It{ ГоСПоЖи и ГоСПоДА,

(' ;ll,t1,1tlяttlсllо Ви пllедставяме нашето те)lническо предJIожеtIис за !lзп.I>лнеIIлIе tla обществеltата
|| { 1|1,1,I,iil (, lIl)сд\lе г.

"Jl,tlc'I,aBIc:t lla безruевlllI тръбIr от cтo}latla пlарltа С'f20 по IIзIIсI{ва HIIrtTa lta Ту 14- з-4б0-2009,l,}, l{-.]P55_2001 '', Рсф. л} кс-Oз-2017-03
Пlrсц,пltглпrс да tIзпълIlцl}I пълнпят предпt€'г IIа II0ръtIItата, lIзIIскRrlIl от I}ъз.поr(IIтёJIя.
i l]rс"I:lсlжеtrиетО за изпълнепие I]a поръчката съдър)I(а един ваl]иаIIТ зal llзIlълнеl]ие. съг.r]ilстir\

l j']Ilatil|llliIIrti'il tla !оItупtентацlIята за участI]е.

!illctt.l;:liKcIIlr,гe от IIас услоtlrlrr са както сJlедва:
i, ()пrIcnllrre IIа пl)сдлагаtlliте от llac !lзд€лпя:

ARTRoM-
Рупtъни-я

jц(iс,це,ltсtttt: I}ceKtt участнt,lк тРябва да попълнц таблицата съгласно ТехнIlческата сIlеlltlt]lпкация на tllJоцсдурата. каго
ll I'.IIлв(1 (]J поIIъJIlIеIllt лаlIн}lТе за цзделлlята, зададенл от ВъзлОя(птеля, а отдясtlо Трлбва да оrtlllлС c8oelo ПРеДЛОitl(СIIIIел
ltl\,ll.,1.IIllr,.]JIlo пропзводптел II cТpaIJa на проlIзход Ila резервlrата част.

- ,/(l,,tit;ilrta lta трr,бптс - б ме,гра

i[ilL']{"гILtган}Iте от нас изделиЯ ще бъдаТ IIot]lI II IIеуrtоТребявапп, без явни IlJIrI скрит}I 71еdlеtt.гli-
iII)O] Iз1,Ii,I2lIIltl от дrrзайIrа, материалите или изработката ип,t.

- I..rl't tt'tec lttriallto 11осочеL!u в Техtlttческспllсt ct,tetluфttKatlttst tlLI 11()P11|!licll]1ct c(l орL!еlпllu])овъ1!Il L!, tiLIl]u)
llbз"tl:ltc,ttlltc'.,lлпt lte е О'ъэrcеtt Do зсtяr]u l|я,ц(пllо Ko..lLlLlecпtBO t1() llpe(),ltellta lItl 11()P1,|tliaпll(t I! 1!е 1!()clt

( ) I11? ов oPlI осп1 з(l пlов0,
' l77;tt ttЗtl1,1tltelttte lta dОzОВОРа ВъзлоJtсlmlеля ctt заlлаiвсt 11равопlо dct ltctltaltlLBct LLlпt l)lзe]'LILI.Kl(|
| : U.|l 1 l ч е с пl в о п1 о l t o oпtO e -,tt tt t B tt D oB e tlзd елu я,

- ЁIсобхоr)t1.1lrrИ е вudове ll колuчеспва uзdелuя ule се посоLrcап във BcJllicl lюll.iрепlllа заяGl.(l llt:t
IJ l,.l., tcs :л t с t t m а lш.

2. (iрок, II:ltiItII II NIясто lla IIзпълценIIе на порыIl{атrr.

/l

прЕдло)ItвIlиЕ rйl,члCTни кА-
Мерна

ед.
HalrпrelroBarlиe Мерна

ед.

К-во
Прtlrrзводllr,сrr

t(г l8000 Тръба О60,3хб
P265GH/EN 10216-2

кг l8000



LipoK на ДеtiствIlе на договора 1 8/осслlнадесет/ лtесеца от дататil на полпIlсване IIа договора.
i lачLlil ila t,Iзпт,лнепие - доставките на riзделияТа це се I.1звъl)шват по заявl(а на Възлоlttt'.геля.
illяBttrtrc Ira Възлоrrtителя ще се отпраВят в писN,lеН вид или tц)ез електроIIно с,ьобщи.l.еrrrrо средство.
lIозвоJIявашlо i{IIогократно възпроизвеiкдане на заявката.
Поllъчката Iце се изпълнява чрез периодични доставкIi в колиtIества, олрелелсн}l по l]редварителIIи
заявкrt съобразно нух(дите на ,,Брикел'' ЕАЩ.
Млсто tla ltзпъJIIIенltе: DDP база на Възлоlrсителя /Инкотермс 20l7l в .,Брикел'' ЕДl], гр,I-ълъбово -
I,Iзвън г;lада, обл, Стара Загора.

-З. N'I apKII1roBlca.

I,Iаlltолровкага вкJIIочва:
- I<.,lcliпto rIa оТК на завода производител

]]\leTo llллl знака на производителя
IIoi\lcl]a tla съответния стандарт за доставения материаJI

- Iille го на стоN,Iаната
- IIoNIepa lla IIJIaBI(aTa

- I]o\lcpa на партидата
- ссртtI(lлкат за изпитаIlие в съответствие със стандарта за материала
- H2lcttTl,tdllIttalцIoI]elI номер, който позволява свързването на продукта илII доставI(ата със съотвотния
л()I(улlеlIт tlT контрол /Z/

4, {окl,пlсtrгrr, KoItTo ще представяIие на Въз;rояtrrтеля rlpII достаl]Itа nn p"aalrurrrraa 
"n"ru.1lрlt всяка доставка Еа изделията се задължаваме да представипr на Възложит"rrо aп"лrrrr"

.ц(] l(\,NIeI{TLI:

- (Jпаrtовъчсн лист;
- Клеr-lлlо па ОТК на завода производител;
- I,IMeTo llлll знака на завода rrроизводител;
- IJolrepzr rra съответната нормала (стандарт) за съответlrата тръба;
- MlapttaTa tra стоманата, Сертификат за качество
-Фаtстl,ра - оlrлtгинал,
- l Ipllcпlo предаl}ателен протокол.
l-аllаrrгtlраl,тс. че оме в състояние да изпълЕим качествено поръчката в пълно съответствие с
I,оl)еоппсаIIата оферта и техническата спецификация на възло)IIитеJIя.

flaTa: З 1 ,10.20l7г

lIодrттtс:

Здцрпвlсо KocTa/luItoB
( t t.l t е ч r|l a_ll ttл ttlt)

5



па ту 14- 3-460-2009,

5. оI;1,дзЕIl IIА цЕноl]о прЕдложЕниЕ
,]i] 

),IIaC,I]Ic I] проце.l(ура за възлагане на обществена порыIка с пре/]N{еT :

,,.Щост,lrвlt:t lla безшеrrrIIl тръбlr от стопIана MapIca СТ20 IIо IIзItcItBiltlIIrl,гa
'l'l' l4-ЗР55-2001 ", реф. Лi ItС-OЗ-20l7-0З

/{():
вАд_гр. гълъБово

ОТ:
'I'I'I:l'I'OII ООД - ГР.СЛИВЕН

},ltл}I(лIсми дАми и господА,

1,I lпT,;IttcIttteTo l]a Ilредмета на процедурата ще лIзв,Ll)llIим при сJIедн}Iте llеI]и:

[-[1lсд-,lа гzrп aтa от нас цена за изпълнение на поръчката е в лсва. без ДДС. при условrIе Il:l /(осгавка
DDI'база на Възлоrrсителя /Инкотермс 2017l в ,,Брикеll" ЕАfl, гр.Гълъбово - [4звт,п града, обл, (],гара

Заr,ора

l] c"lI),.raii. че бъде oTrtplrTo несъответствие N,lе}кду предложеIIите сдlIтI!l1пIлI lIeHII и общата стойtlос r.

поI)адtI лопусната техIILIческа грешка от наша страна, сп.lе съгласIJи Възлолtrrтелят да KлacI.Ipa нашаl,а
tl(lepTa tIir база пl]сдлоiI(енлIтс по-IIиски ценlI.

I1редцtотсенrtте цени са определени при пълIJо съответствие с условLIrIта за образуване на

lIllc.ruIaI aIIa,la rle'a .,,1, локументацията по процедураr,,. СъuIите вклIочват всиttкII IIaU]lI разхоl(и по

LIзI]т].rтIIсII}Iето I.Ia поръчката, вклIочително тези за доставката до мястото IIа ,IзпълIIеFIIIе. Заllозrtаlll
c\Ie Ii cNIc съгласп!I с обстоятелството, че Възложителят няма да заIIJIаU1а каквито Jl ла блIJIо

ilo II],,п IIIrгеллII{ разходи.

I_[eItl,tтe са твърди и не са обвързани с каквито }I да е други условия} кредlf[Itи и лJlаIежIII.I

с}]е,цс гва. dlopпtlт на плащане и освен Iiзрлlчно упоN{енат}Iте в ДокуN{ентаI{ията за ytIacl,}lc,

flа,га: З 1

1Iо.l(пис:

Злр:rвltо Кос,галlttlов
lulte u фа-ltttлчя)

j ] ,10,2017г

. \1 I Il llпrcrroBarIIIe IIзделIrята,

сl,гла clto ltII

КолIrчсство ЕлIrrIlrчrIа

цена в .ц€вl

бсз ДДС

общir cTor'rHocT в ",Icrзa

бсз ЛЦС

'l-ръба О6Oхб 18000 42з00 00

Обща cToI"lHocT в лсва без ЛДС: 42 з00.00



i

t
Бр14кЕ-гI jl,/, jJ

протокоJl

от прOведеIIп прсгоt]орll c,,'I'1rl1,1.tllr'' ()()l{

/[lrcc. I5 l1,20l7г,. в 1l:()() часа. IIа ocIlOBilIIIlC .l-rl,(l7. a.;t,2 ill ]iII']()ll. сс ttllrllзс tr,1,1
I I |)С l ( ) I]( ) I)] I II() Ij0l)blIKir С Пl]еЛlIСТ: ,,floc'r'aBlca IIll бе]lпсttlIIr rllьбlt tlг cr{)i\IilII1l ;rIa1llclt ( "l' 2() lrri
Il !llcliI}1lIIIItIl,:l lt:t'l'}'I4-З-46()-2009, l'}'t4-3P55-200I" I)сr|l..NЪ Ii('()_]-2()l7-()3. ()Il(|)lllil lIIj(,l
titril tltllllllcalltItltIIta c1,IcTeдIa с III)едNlсг: ,,Щосr,irвltа II:| пlcI:1,IIIlII IIl/lc.ltlLI /'l;lbбlr, .lII(l(lItil
cl()лLlIIilt cl,()пIallcIlII проt|llt.пп lr /lP,/ за II),)I(дlI,I.е lla..Б;llllce.ll'' l'1l\l[''c 1lcr|l. .Nn Ii('()--l12()1./r
\,,,li l\ ,

] IiLrlIllсllя. Ila ]IIaIlcнit c,t,c Заrтове71 Nл l06З/OЗ, ] 1)01] г lla l]'t,з.rltllltllтc_rtlI. J] с IrC lilI]:

l II'] /(('IIll/\'l-l1Л: I,Iватt Сrtпlеоrтов xllotTeB I)т. кrlлодlI t,l c:l от,це.rl .. I 1,1]] ()]]cI(1l
tII]Iillt )l]l:: L 11етя IIетllова ХадlIсllева - lO1lllc Ito ltcl.1t l

2. lllIlIc. l(1lacIlirttllla I,IBalloBa fll l пt Il1.1.1illза C'llctrtIa,цttcl ()] I

ll

_], IlcJllr IIедева l]ьл,tева - п,ьJIlIо^IО IIlIllII( IIа Упllавllге:1.1l Ila ..'I 1.lllrсtlt" ()()l{. 
1lc.,1llrзri,,

\ IIL]]I]()\l()lIleI]:l с IIт]JIIlONIоIJlIlо Nq З2З4120l2 r..

iliiI'111'1g11 )(l]СбIrii За ОПРСДеЛЯ]Iс поl]е/цIIос,I,t а lltl I I]lo Rс)к/(il Ii с Ila l]l]e] ()R()]lI] ] с lttl 1lс,,1а ,t:t.(l7;l'l.J llI lIil']OII тт t,V, от УlсазаttIIrlга за lIодго,I OBl(il IIal IIl)I]I]OL]a,lalllla tlt]lcllta за I]I),]IllI.1IIC Tlil
()l)]]lcc II]cll:1 IIo])'1,Iil(a С IIcIll]llJIo)KI,I]\lo. ПОl]аl1II tIilJIII!II]c'1'{) Ila c,l(I]II \ IIас IIIIIK

Iitrllltcllяta vclaIJoBII. tIe пъl]воl1arliaJII]о прс, t_[a га Ii а,гtl обlltа croiiTlocT,за /[rlctilBtta IIrI tlc ]l]|cl]]llI
tllt,illt tll с,г()пIilIIа;rrаllка C'I'20 ttcr lIзtrскваIIltята llа l'y l 4-З -4(l0-2()()9. 

,l \r I4 _]lr55. Il|]c IлIсl llil
Ilacl()яIItaIa Illl()Itc]t\/1la. с в l]азi\lсI] па 42 З()0.00 _1tв. (.lсrll1llt,цесс-[ ]] /lBc xI1_Iiя,)lII II .]I)licIa.lc|]i| 

). ll\ i

,lL,/l(.,

l} 1lс 1i,,11 ,1,1 Ilil ]l1]овелсIlllте ]Ii]er.oBo]]Il cTl]iIItIITe се споl)аз\,]\IrIхil cJlcltII()I():

' l(cIIIIIil за /{ос rавка на безпlеlзtlll 'l'1lr.бtl tlг с,Iю]\|аtJа лlal)Ka С'Г ]() lItl llзIrсltваttllяr а tla l \
i.+ ] .1б()-20()9. 1,]/ 14_3р55-2001'' per|l. Nl кс,0з-2017-0з. LLl]cll]\IcT. IJa IIacl()JIIIlala I I ]l() l tC.|l\.l]a. _Ill
бt,.,tc llllпtalIelta.+2 з00.00.пв, (.tетирllссет I],цвс х]l"цядп II lI]IIс.га зlсва). без l[Д(. lla.l] l2t).()() lrl
('IСIIIl)II,цссеI Il ДВе хlIJlядII lI сТо II /tвalleccT лева). бсз !r|С чрсз l]c/]yi(lIJ]alIc Ija л,]rlI]t]IIiltlil lIl(]
lI]c,rLrl(),licIIltI'il с,LlIIIItIlпIа l1eIla от учас.ttiIIltа o.1 2,-]5 .пtB. Itл lсг, Ila 2 ц B./lt l

.l\!]

о

il

l l l\ |,liil ( )hOY(r l8000 2.з 5 4]] 0(), ()()



' Пр;tеrtа сс п|]оекта l,Ia логовор, ПрсДлOжсП от l},t,з'l to rlcrll c.tt ll Kl]ill JlOкуtlrсlг|аl(llя]il ,]il

l,rIi)cIIIc il llp.)tte,II,,l pztTa. без lIзплепеплtя_

l Jl,cI,tllulplrlc пр}IклILаtlIlха R l 1.jб часа,

I] ;lасrirяrцтlяг протокол, с-ьгласно чл. 67, ап- 2 о,г ПГIЗОII czr oбcI<r,lIBrlpattrl IIq)с,г]II.IIilI.IJ-Iс
]!c'1\'-:l гi1-1Jl IJ IIроведсIIите преговорIl от Коltrlстtяt,а за lt:ll],bpIIlBn]lc tta пttдбо;-l I]ll \/1Iacl.tllIIlI1,1.t с],(-
]i]I{()IlIlltI' ПРсДс'гаr]lrlеЛ На УЧаСтн]{Ка,

копt1.1сttя за ;l I Il]{ rlle,Il\]J)a l ll;

l. I,[B, i\4olrcB . _ .

2.П. XaltlKllcBa

З,i(р,,/hrлrи гlltlпlr


