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1. ОБЩО ОПИСАНИВ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.1. Предмет на настоящата обществеrtа поръчка е: ,,.Щоставка на материаллr, rlеобхолппtll зit

Ilзграждането на депо за Heoпacltll пропзводственrl отпадъци (НПО) - BTopll етап" - рсф. Лi
l2001, с технически характеристики, посочени в техническите спецификации.

Предметът на обществената поръчка е разделен на пет обособени позиции:

Всеки участник моя(е да подава оферта за една или за всички обособени позиции.

1.2. Срок и място на ltзпълпение на доставкrrте:
Срок за изпълненпе на доставките: е до 180 дни от датата на сключване на договора rlлll ;к)

__.лзчерпване на максималната стойност, в зависимост от това, rtoe от събитията настъпи първО.

начин на изпълнение: по заявка на Възло}кителя.

!оставките цIе се извършват при необходимост, на базата на отделни поръчкlt. из].-отвяlllI ll

подавани по факс или с писмо от страна на Възлохсителя отдел ,,Търговски".

Срок за lIзпълне}Iие на всЯка отделна заявка за доставка:
За обособена позиция ЛЪ1: до 25 календарни дни, считано от получаване на заявка от ВъзлотсителяI.

За обособепа позиция Ns2: до 30 каJIендарни дни! считано от получаване на заявка от Възлоlttлlтеlt-гt.

За обособена позиция М3: до 20 календарни дни, считано от получаване на заявка от Възлоrttttтеля,

За обособена позиция Nq4: до 3 календарни дни, считано от получаване на заявка от Възлоlкителя.
За обособена позиция Ns5: до З0 календарни дни, считано от получаване на заявка от ВъзлоlIслtтеля,

ВъзлоlItителят не е длъжен да зfuIви цялото количество изделия и материали, по съОтве'I,1Iil liI

позиция и не носи отговорност за това.

- Обособена позиция ЛЪ 1: .Щоставка на
- Обособена позиция М 2: .Щоставка на
- Обособена позиция ЛЪ 3: .Щоставка на
- Обособена позицпя }iЪ 4: .Щоставка на
- Обособена позиция ЛЪ 5: .Щоставка на

Място на изпьлнение: производствена и
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриа,тна
Инкотермс 2017.

,,Армаryра (водопроводна)
,,Геотекстил и геомембрана"
,,Полиетиленови тръби и фитинги"
,,Строителни материали"
,,Разпръсквачи (оросители)"

складова база на Възлояtителя в -.Брикел" E,,\l(.
зона, при условие на доставка DDP сr,гltасttil

1.3. Вариантност 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 ое счита добавено ,,или
еквива,rентно/и" навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, специ(lикация,
техническа оценка, техническо одобрение или технически eTfuroн по чл.48, ал.1, т.2 От ЗОП, tСаКТЮ lt

когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход rlлlI

.производство.
При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалеilт-

участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл,52 o'r

ЗОП, че предлаганите решения отговарят по идентичен или еквивztлентен начин на параметрI]те ll

изискванията, определени от техническата спецификация.

1.4. Условия за формиране на цените, плащане:
- валута: български лев;
- други условия за формиране на цената:

Щените в офертата на участника да са без fllC и ла включват всички разходи на ИЗПЪЛНrtТеЛЯ llо

изпълнението на поръчката, включително доставката до мястото на изпълнение, посочено llo г()l]с.

Претеяции за допълнителни разходи на Изпълнителя няма да бъдат удовлетворявани.



I{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредIлтIIII Il

платежни средства, форми на плащане и гараЕции, освен изрично уtIоменатите в докумеIIтацията зll

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

доставка, подписване на приемо предавателен протокол за приемане на доставените материалlI. t]c]

възражения и представяне на данъчна фактура. Срокът се брои от датата на последното o,1

изброените събития.

1.5. Критерий за оцеIIка на офертите: икономlIчески най-изгодна оферта, изразена чреJ Hilt-t-

ниска цена.
За нух<дите на оценката на подадените оферти, участннците трябва да посочат: едLIн}Iчllil LlcIIx

на килограм, на бройка, на линеен, квадратен или кубичен метър, в зависимост от обособеttаtа
позиция за която кандидатът участва и обща стойност.

Формиране на цената, която ще участва при оценяването - предложената единIiчна цеIIlt с(,

умно}кава по прогнозните количества.
На първо място се класира участникът предложил най-ниска обща цена на доставката.
В случай на допуснато от участника несъответствие между предложените едLlниLIlllI цеIlll lt

' 
общата стойност, Възложителят ще класира офертата на база предлоя(ените по-ниски цени ll в lI])ll

_.Iоложение, че участникът бъде l.tзбран за изпълнител, същият е дръжен да изпълни обществеrtатit
поръчка по тези по - ниски цени.

Ка,ткулираtrата обща цена е само за целите на оценяването на офертите и класIlрэlJе lJ

обществената поръчка, като конкретните доставки ще се заплащат по едиЕична цена, yмHoжellir по

съответIlото реално доставено количество.

1.6. Прогнозната стойност на поръчката е l088 500.00 /един милион осемдесет и oceNr хlлля.|tll II

петстотин лева/ лв. без,Щ,ЩС и е сформираrrа от прогнозните стойности по 5-те обособени позицllII.
както следва:

1.6.1. По Обособена позиция J,,l! 1 : ,.!оставка на ,,Арматура (водопроводпа)" - 6 000.00 / Iпес,г

хиляди/ лева без ДДС;
1.6.2. По Обособена позиция Nч 2: ,,.Щоставка на ,,Геотекстил и геомембрана'' - 524 000,()()

/петстотиtl двадесет и четири хилядиl лева без .Щ.ЩС;

1.6.3. По Обособена позиция NЪ 3: ,,Полиетиленови тръби и фитингп" l03 500.00 / сто tl ,I,1lll

хиляди и петстотин/ лева без ДДС;
1 .6.4. По Обособена позиция Nэ 4: ,,Строителни материали" - 345 000.00 /триста четиридесет ]l llc l

хиляди / лева без .Щ.ЩС,

1 .6,5. По Обособена позиция Nэ 5: ,,Разпръсквачrr (оросителlr)" 1 1 0 000.00 / сто и десет хl]лJIдIl/

лева без !!С.

1.7. Гарлнrцrrя за изпълIlение на договора:
Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 0% (четири процента) от прогнознirlil

стойност на договора без ,Щ!С.
Същата може да се предостави в една от следните форми:
1. Парична сума;
2. Банкова гаранция;
3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на LIзпълнIлтелrl.

Участникът, определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когlrr-tl

избраният за изпълнител е обединение, което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него Mo)Iie ла е

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата на гаранцията или застраховalщ п0

полицата за застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя докl.лla,r,a }ll

предоставената гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.



1.8. Изисквания и условпя на Възложителя относно предложението за пзпълнеltllе llil
поръчката. flокументп, които участнIlкът следва да представи за доказване съответствIлсто cIl с

Ilзискванtlята на Възложителя

Докyпrенти пrrи подаване на офеrrтата:
1.8.1. В предлоlttението за изпълнение на поръчката участникът следва да декларира производllтеjrr]
на изделията и страна на произход;
1.8.2. Участникът представя:
- Проспекти, брошури, каталози на производителя на материапите и консумативите;
- !екларация за произход (когато е прилоrкиlчrо);

- Сертификати за качество;
-,Щруги локументи удостоверяващli съответствието материаJIите и консумативите с изисItваIIиятit Ilit

- Възлояtителя;
Докyменти пDи извъDIllване на доставка:
1.8.3. опаковане:
1.8.3.1. Опаковането на материалите се извършва, като същите се поставят в палети, I(amollll.
сандъци, пакети, рула, връзки или пачки.
1.8.3.2. Всяка опаковка трябва да съдържа материа_II от една партида.

_ r.8.3.3. Опаковката трябва да лредпазва материала от атмосферни влияния, от механичIlи пoBpeltll.
влага или химични въздействия, от развързване и разопаковане при транспорт и съхранение.
1.8.4. Маркировка:
1.8.4.1. Маркировката на материала трябва да бъде добре видима, четлива и неизтриваеNIа.

1.8.4.2. На материаr], доставян на връзки, бми или пачки. се прикрепят метални ll]lIl

пластмасови табелки, върху които е нанесена маркировката.
, 1.8.5. !окументация

1.8.5.1. Материалите се придружават оf сертификат за произход, издаден от завода произl]одптеJI. с

който се гарантира, че доставяната партида отговаря на изискванията на съответните за продуI(цIl я'l'll

стандарти.
1.8.5.2.Всяка партида се придружава от отделен сертификат.
1.8.5.3. Сертификатът съдържа:
Наименование на завода производител

о Марка на материала
о Физични да:ннп иlили химичен състав
о Масата и номера на.партидата
о Номера на съответния стандарт



2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.1. тЕхничЕскА спЕциФикАции - зА оБосоБЕнА позиция м 1

,,.Щоставка на Армаryра (водопроводна)"

Ng HaltMeHoBaHlle Мярка коllrlчес l Btl

l ВЪЗДУШНИК НА ФЛАНЦИ DN80 РNlб еднокаNjерен двойнодеiicтBaщ бр
,) шиБър с мЕтАлЕн клин. DN80 PN lб бtl

своБодЕн ФлАнЕц DN 80, о88,9 PN l б бр

4.
сIlирАтЕлЕн крАн Ф 80 с охрАнитЕлнА гАрнитурА (пАрАtIит Б 2 з
мм.'). шибър металноуплътняващ бр 27

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ :

За цялата инсталация да с9 спазват следните параL{етри:

l, Флуид - вода, температура - до ЗO'С до 14 Ьаr;

2. Работно налягане(достатъчно) - PN 16;
'i. Предпочитан материал за арматури чугуЕ;

_ {. [оставяните материa}ли и консумативи да бъдат с произход Европейският съюз или Републиltа
България, с изк[ючение на случаите, когато делът на продуктите с произход от трети cTpaнti, с Ko}],l,()

Европейският съюз или Република България няма сключено споразумение, осигуряващо, cpaвllltNl

или ефективен достъп, Ее надвишава 50 % от общата стоЙност на продуктите, включени в нея.

,,Трета страна" е по смисъла на ý 2, т.55 от ДР ЗОП.
Когато стоките са с произход от трета страна в предложението за изпълнение участникът прI.lлilг,i]l

доказателства (копие на договор или споразумение с превод на български език), че NIепiд\,

Европейският съюз или Република България и тази трета страна е сключен договор, който осигуl)rttзil
сравним и ефективен достъп на български лица за участие в обществени поръчки в тази cTpalla.

!оставените продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, удостоверяваIIl
съответствието на стоките със съответните стандарти,

.Щоставените продукти да бъдат придружени с декларация за експлоатационни показателLt.

Изготвил:
христо хри
Инltс. uнв, олпdел ,,ЕИС"



2.2. тЕхничЕскА спЕциФикАции - зА оБосоБЕнА позиция м 2

,,fiocTaBKa на Геотекстил и геомембрана"

л! нацпtенованце Мярка колl1.1ество

l НЕТЪКАН ГЕОТЕItСТИЛ 500гр/шrr \.| 5 7]_t0

1 ИЗОЛАЦИОFtI,tА ГЕОМЕМБРАНА ГЛАЛКА 6:2 мм. лl] 57600

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ :

I. Избран е полипропиленов/полиестерен нетъкан геотекстил със следните характеристики:
l. Площна маса EN ISO 9864 (05.2005) - 500 гр/м';
2. Щебелина при2кРа-ЕN ISО986З (05.2005)-4,5 мм;
З. Якост на опън - EN ISO l0319 (06.96), надлъжно и напречно 28 kN/m;
4. Удълrкаване до скъсване - EN ISO 10319 (06.96), надлыкно и напречно - 60 О/o;

5, Статично пробождане(СВR тест) - EN lSO l2236 (l 1.2006) - 5,5 kN;
6, Щинашtично пробо)кдане - EN ISO lЗ4ЗЗ (10,2006) - 12 мм;
7, Размер на порите, Qlo- EN ISO 12956 (06,99) 0,08 мм;
8. Скорост на филтрачия V[H50 EN ISO 1 l058 (06,99) - 0,030 m/s;
-I. Избрана е гладка изолационна геомембрана от високоплътен полиетилен (HDPE) със cJleдltllle

- характеристики:
l. ,Щебелина (средно минима"rна) DIN EN ISO 2286,З - 2,0 мм;
2. Относителна плътност DIN 53479-А - 0,94 g/сшЗ;

3. Якост на скъсване DIN 5З515 280-З00 N, минимална-ном и нална стойност;
4. Якост на пробоя<дане FTMS l 01 - 440-520 N, минимална-номинална стойност;
5. Съдържание на саяtди - 2,0 О/о;

6. Чупливост при ниска температура ( -77'С);

- 
!оставените продукти да бъдат придружени със сертификат за качество, удостоверяваlI1

съответствието на стоките със съответните стандарти.

,Щоставените продукти да бъдат придружени с декларация за експлоатационни показателIl,

Изготвил:
христо хри
Инэк. uнв. ,,Еис"



лъ HaltMeHoBaHlte МяDка колl1.1ество

l ТРЪБА РЕ100 Ф90 РNlб (кратност на тръбите 12 м.) 1.1 60 8j
2. ТРЪБА PEl00 Ф200 РNlб (кратност на тръбите l2 лл ) п1 l511

КОЛЯНО РЕ ф200/45" PN l б за челна заварка бр. l

4. КОЛЯНО РЕ ф200/90" PN lб за челна заварка бр, l

5. ДъГд РЕ ф200/l5'PNlб за челна заварка бр l

6 троЙник рЕ ф200/90 PN lб за челна заварка бр, з]
,7, ТАПА HDPEl00 О200 PN l0 за челна заварка 0t)

8 ФЛАНШОВА ВРЪЗКА РЕ Ф90 PN lб за челна заварка бр. ]9

9. троЙник рЕ Ф90/75 PN 16 бр l()li

l0. АДАпТоР (ПРЕхоД) РЕ с ВЪТРЕшНА РЕЗБА о75 х 2,5" бр. 1 .1]

I1 КОЛЯНО РЕ Ф90/90' PN l б за челна заварка бр ]0

12. КОЛЯНО РЕ ф90/45" РNlб за челна заварка бD, l

1з, дъгА рЕ ф90/2з" PN 16 бр, I

l4 нАмАлитЕл рЕ Ф90/75 бр ]9
15. троЙник рЕ Ф90/90 PN lб бр.

2.з. тЕхничЕскА спЕциФикАции _ зА оБосоБЕнА позиция Ni 3

,,.Щоставка на ПолиетилеЕови тръби и фитинги"

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

Тръби и фитинги полиетилен висока плътност /HDPE100/ О200, PN16 и О90, PN16

.Щоставените
,Щоставените

на доставката.

изделия да бъдат придруlкени с декларация за
изделия трябва да бъдат произведени преди

експлоатационни по
не повече от е дина от датtlта

Изготвил:
христо христо

l,Нови тръблr, Предназначение съгласно НАРЕ.ЩБА Л! 2 от 22 пrарт

2005 год. за проектиране, изграх(дане и

експлоатация на водоснабдителни системtI

2. Суровина използвана за изработката на продукта Първti.Iна

3. Технологllя на лро}lзводство Екструзионен метод.

4 Материал HDPE100
5 Профил на тръбите Еднослойна компактна тръба

6. Начlrн на свързване Всички прило){(ими начинtl

7 НомIlнален дllаметър DN200, DN90

8 номина,lно налягане и standaгd Dimension Ratio или

еквиваLлент

PN lб атпr. '

9, Станларт БДС EN l220l ttли еквивалентен.,Щругrl
vежд)народно приети стандартll Motat да бь_rпt

използвани само ако са в по-голяN{а степен llлIl
еднакво cTpl.]KTHlI, сравнени със съответнlIте
български стандарти и разпорепбu tlли за
съответният случай не съществуват прило?киNl t{

български стандарти и разпоредби .

Инак. ttHB. Kott .,,Еис"



2.4. тЕхничЕскА спЕциФикАции _ зА оБосоБЕнА позиция лt 4

,,Щоставка на Строителни материали"

л} HattMeHoBaHlte Мярка КолIrчество
l ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ОТ ПРОМИТА РЕЧНА БАЛАСТРА фр. 16-З2 ToIta 2з000

2 трошЕно-I(АмЕнLlА нАстилкА (ФрАкция 0/6з) тона 7260

ДОСТАВКА И ТРАНСПОРТ НА ПРЕСЯТ И ПРОМИТ ПЯСЪК тона 95,]

4
нЕАрмирАн БЕтон клАс в l5 (с l2ll5) зА стЕни с дЕБЕлинА
НАД l5 см. мЗ 78

ТВХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИ[I:

Сертификат за произход или качество, с който се гарантира, че доставяните материiulи отговltрлт Ilil
изискванията на съответните за продукцията стандарти;
Иrlформацlлонен лист забезопасност;
Техническа характеристика на доставените материали.

Изготвил:
христо хри
Инеrc. uнв. 'оmlел,,ЕИС"



2.5. тЕхничЕскА спЕциФикАции _ зА оБосоБЕнА позиция м 5

,r.Що'ставка на Разпръсквачи (оросители) "

л! HalIMeHoBaHIIe МяDка I(oJl.

I РАЗПРЪСКВАЧ (ОРОСИТЕЛ ) бр lз7

ТЕхниtIЕски ИЗИСКВАНШЯ :

Присъединяване на резба - 2 1/2" женско;

,Щюза на разпръсItване - l4 мм;
Вторична дюза - 5 мм;
Експлоатационен натиск - 4 8 Ьаr;

Обхват на пръскане (оросяване) - З4 м;

.Щебит (минимl.м) - 17.74 rn?/h;

Траектория (ъьл на разпръскване) - 25';

,Щоставените изделия да бъдат придружени със сертификат за KarIecTBo, удостоверяваuI
]ъответствието на стоките със съответните стандарти,

.Щоставените изделия да бъдат придружени с декларация за експлоатационни показателLI.

.Щоставените изделия да бъдат придружени с доклад от тестови изпитания.

Изготвuл:
христо хри
Инсrc. uнв.

rг
il

,I

iI

ii

ii

i]

i

i



З. ОБРАЗЦИ НА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ
3.1. оБрАзЕц нА оФЕртА зд учАстиЕ

flО: "БРИКЕЛ"ЕА! - гр. Гълъбово

от:
Участник:

Алрес за кореспонден ция: ..............,...

тел.: ......,.....,,..,..,..,, факс: ..,.........,..,...,....,, e-rnai1:

Банка: - град/клон/офис:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаеIчt да участваме в откритата от Вас процедура по ЗакогIа за

обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявеното публично състезilllllL'
за възлагане на обществена поръчка с рег,N! ...............,.,..г. с предмет: ,,.Щоставка на DIaTcplIil.цll,

необходими за llзграrкдапето на депо за неопасни производствени отпадъцII (НПО) - BTrlprr

етап", в частга за обособена позиция Л} l2001/2018г.: ,, . . . . . . . . . . . . . . . .

Подаваме оt}ертата си при условията, обявени в обявата по обществената поръчка и прtIло)IiеIll lя,гll

към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от нас.

!екларираме. че:

l. Запознати сме с документацията! с проекта за договор и с условията за участltе в обявенltltt
от Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възрахсения и ще спазваме всички условия на възло)кIIтеjIя.

посоLIени документацията и техническата спецификация, които се отнасят до изпълI]ениеl,о IIll

поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.
2, Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по прилох(ения проект на договоl).

приемаме ги безусловно и без възратtения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на выIидност на нашата оферта е l50 дни, от датата която е посочена за да],а Ilil

получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване па договор, приемаме ги и ако бъдем избралIII зll

, изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок,
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер g,а 4 Yо от стоЙността на договора ll(c

представя в следната форма: .............
/парична сушIа , банкова гаранчия, застраховка/

6. Приемаме, в случаите, че нашето предлоя(ение бъде прието при подписването на договоllil.
да представим документите по чл, 1 12, ал. 1 от ЗОП, както и гаранция за изпълнение на договоl)а.

НеDазделна част от нашата оферта са следните приложения:
1 . Опис на документите, съдъря(ащи се в опаковката, за обособена позиция J\Ъ 1

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Единен европеl"rскtl

документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е прило)Iшмо за Bcel(ll o,1

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лlIIlе.
tIиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, или декларация на ocнoBaнIle
чл.44, ал.2 от ППЗОП във връзка с чл,6'l , ал.З от ЗОП, Стандартен образец на ЕЕДОП MorKe ла б,r,ilе

изтеглен от официалната страница на Агенцията за обществени I1оръчки - www.аоLьg



Забелеэtско; В РазDел III буквсt Г оm ЕЕ!ОП KaHDttdamttme ullu учаспltlullltпtе c.teiriu t)Lt

попълняm съопlвеllчtапlа uнr|орлtаtlttя за уdоспlсlверявOне лL!псOmа Hcl основспll!я зсl 0пlспlрaпlrlвllt!t
опl проtlеdltрапlа съ?ласно ч_ц, ]07, m,] оm ЗОП tt ч:1,3, пl.В tt чл.1 olll Закоrtа зсt ulotlo-1lllLlecKl!tll e ll
фtпtаttсовumе оmноulелluя с 0руэlсеспвап10, pezLlcпlpupaHll в lopucoLttLlult с llpe rflе 1lе l ttlttct,,te l t Dсtltl,чеtt

pe)lcu,1,1, кон mролLlранllпlе оп mях -|luцо ч лпехtllпllе DeticmBuпtelttttt собспlвеLlLtLlч (ЗIIФОДРЮПДР(')
3, !оttументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когато е прилояаiмо)., 4. !окументите по чi.З7 , ал.4 от ППЗОП (когато е прилоlltимо).
5. .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението на поръLI](|lта

(когато е прилояtимо)
6, ,Щокументи за поетите от трети лица задълцtения, в случай, че участникът се позовава llil

капацитета на трети лица.
7. ,Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическLiте ll

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален даJJъчеII

рех(им, контролироните от тях лица и техните действителни собственици във връзка с yLIacTIle в

процедура за възлагане на обшествена поръчка
8. .Щекларация за липса на обстоятелствата по чл. l 0 1, a,T . l 1 от ЗОП.
9. Техническо предложение, съгласно чл. 39, аr.З от ППЗОП - nct о(lрttзсt1 ollt

doKy,ltet tmацuяmа.

_ 10.,Щокумент за упълЕомощаване
/OllttcBam се u се прuла?а Llоlпарuолно завере оlпо пъ!пю.L,lоlL|llо на пtt)llttсвоttlttя oc]leylпtttttttt,

ко?аlпо lпова лLtL|е Lle е лLlцеmо, коеmо преDсlllав.,tява )руэtсеспвопlо - учаспlнLlк по заkоrl',
11. Плик с надпtlс ,,Преdлаzппu ценовtl псrромепрu", който съдърrка цеIIовоl()

предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.' 12. Дцудд_додудцsдrд, по преценка на участника:

[ата:
Подпис:

(ttlte u с|алtttлttя)



4. ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
4.1. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪLIКАТА llo
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л} 1: ,,Щоставка на Армаryра (водопроводна)"

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДЛ,

С настояцото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособсIt:t
позиция ЛЪl: ,,.Щоставlса на Арпrатура (водопроводна)" по обществена поръчка с пред\Iеl:

,,,.Щоставка IIа матерпали, необходими за пзграждането на депо за неопасIIII проIlзводсl,веIi l l

отпддъци (НПО) - BToplI етап", реф, J\! 12001/20l8г., в съответствие с техническа спецtl(t tтliltt 1t lя tt

изисквания на възложителя.

_ Предлагаме да изпълним пълния предмет на поръчката, изискван от възло}кIiтеля.

Предлолtението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение, съг-lасIlо
изискванията на ,Щокументацията за участие.

При изпълнение пРедмета на поръчката ще се придържаме TorIHo към указанията Il1l

Възлохсителя, техническата спецификация, общите rrзисквания и към всички действащи HopлlaTIjBtlIl

актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

пlicaHtle на от нас
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

л} Пропзводltтс"п

l,

1

ВЪЗЩУШНИК на
ФлАнци DN80

PN lб - еднокамерен
двой нодействац

бр.

ШИБЪР с
МЕТАЛЕН КЛИН.

DN80 PN 16

бр. )

своБодЕн
ФлАIlЕц DN 80,

о88.9 PN lб
бр. 29

4

СПИРАТЕЛЕН
крАн Ф 80 с

OXPAI] ИТЕЛНА
ГАРНИТУРА

(пАрАнит62_з
Mtvt.), шибър

]\,1ет;Lл н оу плътн я ващ

бр. 21

1.о

Зобелелrcка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата слецификация на лроцедурата. Ka-l1)

отляво са попълнени данните за trзделията, зададени от Възложtlтеля! а отдясно трябва да опише своето предло)кен]Iе.

вклlочително производител и страна на лроизход на резервната llacT,

Предлаганите от нас изделия ще бъдат HoBIl II неупотребяванrr, без явни или скрити леd)еIiтll.
произтичащи от дизайна, материа,,Iите или изработката им.

заttозноmц сме ч поuемаме слеDнлltпе условttя нп Възлоэкuпlеля:

- гр.

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

наlrменование Мерна
ед.

К-во наименование Мерпа
ед.

К-во

{



-КоltttчесtllвttmапосоченLlвТемпtческаlпаспеtlttфttкаtlъtянсlпоръчкапсlсаорчеtrпlLФов7lLlIlll'к0lllО
Въз-lолtсtпllеляп1 lte е dлъ)!сен da заявlt цяJlоmо копLlчесmво по преdtlепа на поръчксlпlо u Ile lloc1,1

llлt?овоDн ос 1ll 3а п1 оба..П1,,,,,,п.,,-о,,uu.tеttаDоzовораВъзлоэrcrппе-пяаrЗапаЗваправоmоdаналуtалявсtl!,|ILlуве'|ll!ч.lва

олttчесmвоtпо по оmае.пнLl BltdoBe uзDелttя,

-НеобхоdlLлlltmевLtоовеL!ко'пlчесlпваLlЗ()е'|lLяLL|есепосочваШвъввсякакоllкреtпlшЗOЯGксll!(I
Въз;lоэtсumеля-

2.НачпнналIЗпЪлнение-ПоръчкатащесеиЗпъЛняВачрезпериоДичниДосТаВкинакоЛl'1tlес.1.1]il.
определени по предварителпIl ,*un" съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАЩ,

,ЩоставкитенаизделиятаЩесеизВЪршВаТПозаяВкаЕаВъЗло)ItиТеля.ЗаявкитенаВъзлоllсителrtulес
оТпраВятВПисМенВиДиЛичрезелектронносъобщителносреДсТво,позВоляВаЩоI\'1ноГоI(|]llL.()
възпроизвеждане на заявката,

Срок lra изпълненIlе на конкретната заявка нл

днп от датата на заявка на Възложителя,

място на изпълнение: производствена и складова

гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона,

Инкотермс 2017.

!ата:
Подплtс:

възложтеля: до 25 /двадесет и

база на Възложителя в

при условие на доставка

пет/ калеrrд:rрlttt

,,Брикел" Е:\/\.
DDP съгласI ttt

3. Тсхнrrчески IlзискваЕия:
За цялата инсталац те параметри:

l. Флуид - вода, те 14 Ьаr;

2. Работно наляган
3. Предпочитан материfu,I за арматури чугун; 

_

4. .ЩЪставяните материали "-l;;;fi;,;; *, бuд- ",ро,оод .хiж1;;"fi*._ JfrJ,T::liI
а скJlюченО споразумение, осигуряващо cpaBlIIi\I

а стойност на продуктите, включени в llея,

Когато стокит 
l) lIJIi) г

доказателства }'r:й
Европейският
сравним и ефе

_4. f|окупrепти, които ще rlредставяNtе нп Вьзложителя прII доставка на резервнIIте частtI,

при всяка доставка на изделията о9 задължаваме да представим на Възлоrкителя следните

документи:
-сертификатзакачесТво,удосТоВеряВащсъоТВеТствиеТонасТокитесъссъотВетнитестанДарТII'
- декларация за експлоатационЕи показатели;

- Фактура - оригина.T ;

- Приемо предавателен протокол,

гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя,

(tt,lte ч фаttltлuя)



4.2. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТЛ lIO
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ 2: ,,flocTaBKa на Геотекстил rr геомембрана"

До:
"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:
-гр. ...,...,.........,......,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълненIiе на обособеlt:t
позицIlя Л}2: ,,!оставка , на Геотекстпл и геомепrбрана" по обществена поръчка с lll]e].lNle'| :

,,.Щоставка на материаллI, необходими за изграждането на депо за неопасни проIIзводствс}III
отпадъцIl (НПО) - BToplt етап", реф.Л} 1200l/2018г., в съответствие с техническа специфлrкацlIя tt

изисквания на възложителя.

Предлагаме да изпълним rтълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.
_ Предложението за изпълнение на поръчката съдъря(а един вариант за изпълнение, съгJIасн(,)

изискванията лtа.Щокуплентацията за участие.
При изпълнение предмета на Ilоръчката ще се придържаме точно към указаният:l llil

Възлоrкителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи HopN,taTIi l}I l I I

, актове, правила и стандарти, които се отЕасят до изпълнението на поръчката,

Предложенrrте от нас условия са както следва:

на пDедлаганItте от на
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИItА

J\} Пролlзводпте.п

l

нЕтъкАн
ГЕОТЕКСТИЛ

500гр/м'

,l' 5,7240

ИЗОЛАЦИОННА
ГЕОМЕМБРАНА
ГЛАДI(А 0=2 мм,

57600

Зобелеэtско: Всеки участник трябва да попълви таблицата съгласно Техни.Iеската слецификачия на процедура,га. Ka,lo

отляво са лолълнени данните за изделията, заДадени от Възложителя, а отдясно трябва да опице своето предложенItе.
включително лроизводител и страна на произход на резервяата част

Предлаганите от нас изделия ще бъдат новш и неупотребявани, без явни или скрити де(lеItтrt.
произтичащи от дизайна, материалите или изработката им,

заlлознаmu сме п пDаемаме слеdнumе чсловllя на Възлоlrcuпrcля:
- Колttчесmваmа посоченLl в Техttuческаmа спеtlчфuкаtlttя Hcl поръчлiаmа са орLtеllll11lровl,чlIlt, кп]lо
Възлолtсttlпеллm не е dлъэtсеlt da зсtявлt l|я-|lоlпо колllчесmво по преd-ltеmа но поръчкопlсl Lt lle 0ctl
опl?оворltосl11 за lпова.
- Прtt ttзпълненлtе tta dozoBopa Въз,|Iо)lсuпlелл cLl запсlзва прсtвопlо da Hal,taляBct lL|llt увеllLlчaх]а
Ko.|lLlLle с l11 воп1 о по о m D e llH tt Bttdo ве лtзd е.,tttя,

- Необхоdtt_lttпllе BltdoBe Ll ко,цLtчеспlва ttзdелttл ttle се посочваlll във всяка KoltKpeп1llcl зсlявлiсl It0

Въз;IоJ{,umеля,

2. Начин llд изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чrез периодични доставки на колIлtlес],вil.

опl]еделени по предварител}lи заявки съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.

1. Описание
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

наимеrrованпе Мерна
еп.

К-во ндименование Мерна
ед.

К-во



.Щоставките на изделията ще се извършват по заrIвка на ВъзлоlIсителя. Заявките на Възлолtителя ulе сс
отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо мIlогокра1,1l()

възпроизвеждане на зfuIвката.
Срок на изпълнепие на конкретната заявка на Dъзложтеля: до 30 /тридесет/ календарнlI ll}Ill о l

датата на заJIвка на Възлолtителя.
Място на изпълнение: производствена и складова база на Възлоrкителя в ,.БрIлкел'' Гr\.Щ-

гр,Гълъбово, обл. Стара Загора, индустришIна зона, при условие на доставка DDP съгласIrtl
Инкотермс 2017.

'З. Техническrr Ilзпсквания:
I. Избран е полипропиленов/полиестерен нетъкан геотекстил със следните характеристики:
1, Плоцна маса - EN ISO 9864 (05.2005) - 500 гр/м';
2. !ебелина при 2 кРа - EN ISO 9863 (05.2005) - 4,5 мм;
3. Якост на опън EN ISO 10З l 9 (06.96), надлъlItно и напречно - 28 kN/m;
4. Удължаване до скъсване - EN ISO l0З 19 (06.96), надлъlкrrо и напречно - 60 7о;

5. Статично пробождане(СВR тест) - EN ISO 12236 (l 1.2006) - 5,5 kN;
6. !инамично пробояtдане - EN ISO 1З4З3 (10,2006) - 12 мм;
7. Размер на порите, Q90 EN ISO 12956 (06.99) 0,08 мм;
l. CrcopocT на филтрация VIH50 - EN ISO 11058 (06.99) - 0,0З0 rп/s;

II. Избрана е гладка изолационна геомембрана от високоплътен полиетилен(НDРЕ) със.сr-lедlllllс
характеристики:
1 , .Щебелина (средно миflимална) DIN EN lSO 2286-З 2,0 мм;
2. Относителна плътност DIN 53479-А - 0,94 g/сmЗ;

3. Якост на скъсване DIN 5З515 - 280-300 N, минимална-номинаJlна стойност;
4. Якост на пробождане FTMS 10l - 440-520 N, минимаJIна-номинална стойност;
5. Съдържание на саIци -2,0 Уо;

6. Чупливост при ниска температура - ( -77"С)

4. flокументи, които ще представяме на Възложителя прп доставка на резервните частII.
При всяка доставка на изделията се задъляtаваме да представим на Възлояtителя следните

документи:
_ сертификат за качество, удостоверяващ съответств}Iето на стоките със съответните стандарти.
- декларация за експлоатационни показатели;
- Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствllе с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възло)Iйтеля,

.Щата:
Подпис:

(tt l t е u rР ct,tt ttлt tя)



4.3, ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА II()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\! 3: ,,,Щоставка на Полиетиленови тръби и фитинги"

До:
"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособеttа
позиция ЛЪЗ: ,,.Щоставка на Полиетиленови тръби и фитинги" по обществена поръLIка с предNIеl,:

,..Щоставка па материали, необходими за цзграждането IIа депо за неопаснп производствсIlIl
отпадъци (НПО) _ втори етап", реф. J\Ъ 12001/2018г., в съответствие с техническа спецtт(lttltаr1l IrI It

изисквания на възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя.
Предложението за изпълнение на поръчката съдър}ка един вариант за изпълнение, съглl]сllо

изискванията на .Щокументацията за )частие.
При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията lla

Възлоrrtителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи норNtативн1.I

актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

ОппсанtIе на от нас изделия:
ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

м наltменование Мерна
ед.

К-во напменование Мерна
ед.

К-во Производптел

]

тръБА рЕ l00 Ф90
PN 16 (кратност на

тръбtlте 12 м.)
м 608j

тръБА рЕ l00 Ф200
PN lб (кратност на
тръбите l2 м.)

i!I l5,71

коляно рЕ
ф200/45" PN Iб за

челна заварка
бр l

4.
коляно рЕ

ф200/90" PN lб за
челна заварка

бр l

),
дъгА рЕ ф200/15"

PN 16 за челна
заварка

бр. l

6,
ТРОИНИК РЕ

ф200/90 PN 16 за
челна заварка

бр. з2

7.

тАпА HDPE l 00
о200 PN l0 за челна

заварка
бр. 2

8

ФлАншовА
връзкА рЕ Ф90

PN 16 за челна
заварка

бр 29

9,
ТРОЙНИК РЕ
Ф90/75 PN 16

бр 08 I

l



ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

лъ наlлменование
К-во наrrменование Мерна

ед.
К-во

Пролrзводпте;I

10.

АдАптор
(прЕход) рЕ с

ВЪТРЕIlIНА РЕЗБА
а'7 5 х2,5"

бр.

ll
коляно рЕ

Ф90/90' PNlб за
челна заварка

бр. з0

12

I(оляно рЕ ф90/45,
pN lб за челна

заварка
бр

lз. дъгА рЕ ф90/2з,
PNlб бр

l4.
НАМАЛИТЕЛ РЕ

Ф90/75
бр 1,9

15.
ТРОЙНИК РЕ
Ф90/90 PN lб бр, 1

Зttбелелtкtt: BceKtt у.tастник трябва да попълнtr таблицата съгласно Техни.lеската слецификация на проLlедурата, Kal0
отляво са лопълненll данните за изделията, зададени от Възлох(}lтеля, а отлясно трябва да оп I] ше своето предло)(еl]llе,
вIiлlочително производител Ll страна на произход на резервната част,

Предлаганите от нас изделия ще бъдат нови Il неупотребявани, без явни или скрити деФекrl1.
произтичащи от дизайна, материiIлите или изработката им.

запозноtпtt с.ме ll пьаемоме слеdнаmе условttя Hct Възлосrcumеля:
- Ko,,ltt,teclпBctпla пoco|!eLlll в Технttческаmа спеtlttфuкаtlttя Hcl поръчкапlа са opllel Iп1llровъlll ILl, l;0ttIo

Възлоэtсuпе,цяm tte е Dлъjrеч dа заявtt цяqоlпо ко]ltlчесmво по пре0)1епlа llcl поръчl;сllltсl ll не нос,1!

опl?оворносm з0 mова,
- Прu ttзпъlпенttе tla dо2овора ВъзлоэtсLlmеля cll запсlзвсl правопlо dа нсtлlсt-цявсt ll-ц1l уве,,Iччсlв0
ко,\ Ll че с 1пв о lпо п о о пl d е лн t t Bttdo ве чзd е.п t tя

- HeoбxoDttltttпle вudове 1l колLlчесlпва ttзDелttя tце се посочва1l1 във всяко конкрепlн0 зOJtвкal llal

Въз.п о,ltc Lt lll елst.

2. Ha.rrrH IIа IIзпълненIле - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на колllчесllltl.
определени по предварителни заявки съобразно нуждите на .,Брикел" ЕА.Щ.

!оставките на изделията ще се извършват по заявка на Възложителя, Заявките на Възлоrrtителя t-tlc сс
отправят в лисмеI{ вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо Ntногократtlо

,възпроизве}кдане на зfulвката.
Срок lIa изпълнение на конкретната заявка на възлояtтеля: до 20 /двадесет/ калеrrдпрrrrl дIlrI OI

датата на заявка Еа Възложителя.
Място на изпълнение: производствеIlа и складова база на Възлоrrtителя в ,.Брикел'' ЕА!.
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласltсl
Инкотермс 2017.

3.Технически IlзискванIIя:

Тръби и фитинги полиетилен висока плътност /HDPE100/ О200, PN16 и О90, PN16

l.Нови полиетиленови тръби. Предназначение съгласно НАРЕДБА N9 2 от 22 пtарт
2005 год, за лроектиранеl изграждане и

експлоатацtlя на водоснабдителн1,1 cttcTeM Il

2 Суровина Llзползвана за tIзработката на продукта Първична



j. Технология на производство Екструзионен метод,

4, МатериаJ HDPE l00
5. ПрофIrл на тръбите Еднослойна комлактна тръба

6, Llачtlн на свързване Всички лриложимIl начини

7, Номинален диаметър DN200,DN90

8, |-lоN,Iинално налягане ll Standaгd Ditnensiol] Ratio ил!I

еквивалент

PN l б атм.

9, Стандарт БДС EN l220I ltли екв!tвалентен. ДругIl
Nle/K.l} народIlо лрllегll claH-laprll vоrа t :а бЪJlt
fiзползванLl caNlo ако са в по-голяма степен IIлll
еднакво стриктни! сравнени със съответtlltте
български стандарти и разпоредблr Iллtl за

съответният случай не съществуват прttлох(ltillt,
български стандартrr и разпоредблr ,

4..Щокументи, които ще представяме на Възложителя при доставка на резервните частIr.
При всяка доставка на изделията се задъл)I(аваме да представим на Възлоямтеля следните
документи:

сертификат за качество, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните стандартI.I.
- - декларация за експлоатациоЕни показатели;

- Фактура - оригинал;
- Приемо предавателен протокол

Гарантираме, че сме в състояЕие да изпълним качествено поръчката в пълно съответствtlе с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

.Щата:
Подпис:

(ttMe u фа-мlt-,tttя)



4.4. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 4: ,,Доставка на Строителпи

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предлох(ение за изпълнение на обособеIl:t
позиrцI|я Ne4: ,,fiocTaBKa на Строителни пrатериали" по обществена поръчка с llреll]\lе,г:

,,flocTaBKa на материали, необходими за изграждането на депо за неопасliи проIIзводс,гвсtllI
отпадъцIл (НПО) - втори етап", реф.М 12001/2018г., в съответствие с техническа специфrrкацllя tt

изисквания на възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възлоItителя.

Предложението за изпълнение на поръчката съдъря(а един вариант за излълнение. съl,Jlасll()
изискванията на.Щокlтr,lентацията за участие

При изпълнение предмета на поръrIката ще се придържаме точно към указаllиrll,il llil
Възлоltt1,1теля, техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащrl HopNltlTll ]]l t l l

актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на I]оръчката.

Предложенпте от цас условия са както следва:

1. Описание на предлаганите от нас изделия:

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ГtО
лrатериали"

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛrI ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

JYg напменование Мерна
ед.

количество наименование Мерна ед.
колrrчество

l,

дрЕнАжнА
ФРАКЦИЯ ОТ

ПРОМИТА РЕЧНА
БАЛАСТРА фр. l6-

з2

тона 2э000

1

трошЕно_
кАмЕннА
нАстилкА

(ФрАкция 0/6з)

то на
,7260

ДОСТАВКА И
ТРАНСПОРТ НА

прЕсят и
промит пясък

тона 95,2

4,

НЕАРМИРАН
БЕтон клАс в 15(с
l2ll5) зА стЕни с
дЕБЕлинА нАд l5

см.

м3 78

зlбелесrcкп: Всеки у.Iастник трябва да лопълнtt таблt.tцата съгласно Техническата спецификация на процедурата. l(aTo

отляво са лопълнени данните за изделията, зададени от Възлоltителя, а отдясно трябва да опише своето предлоп(енttе.

включLlтелно лроtlзводител ll страна на произход на резервната част

зопознаmч сме ч пDuемruле слеlнаmе чсловuя на Възлоlклalпеля:



- Колччеспвсtпll посочеllLr в Техttttческсtпtсt спеtlttфttксttуttя Hcl поръLlкаmа ccl oplleHпlupoB,l,LlH1!, Ktl111o

Въз:tоэtаtmеляпl tte е dлъасен Dct заявtt ця,tоlпо колччесплво по преd)rепlс| tlcl поръLtксlllсt l! lle tlocl!
опl?оворносm за mова,
- Прtt ttзпъ:шенtIе llcl dо?овора Възлоэtсttпtеля cLl зOпазвсl прOвоmо dct Ha,1,1ct.пstBa l!,|u yle-,lllL!ctBtl

ко] ltч е с lпво lпо по о пld е лнtt Bttd ов е ttзd e-,lttlt.

- HeoбxoOttlttпlle BttDoBe lt ко,luчесlпва LtзdеJlItя lце се посочвсп11 въб 0сяко лiолtкреlпlш зсlявлiа lla
Въз-,ttlltсчmе-,tя,

2. Начин на изпълнение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на колl]чес,I,t]а.

определени по предварителни заявки съобрaвно нуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ.

flоставките на изделията ще се извършват по заявка на Възложителя. Заявките на Възлолtителя щс сс
отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо мЕогокра,гIj()
възпроизвеждане на змвката,

Срок на изпълненIlе на конкретната заявка на възложтеля: до З /три/ календдрнri днlI оl,датillа
на заявка на Възло)l(ителя.

Място на изпълнение: производствена и складова база на Възложителя в ,,Брикел'' lJAli.
р.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриfurна зона, при условие на доставка DDP сы,;tасtttl

-И нкотерvс 20 t 7.

З. flокументи, които ще представяме на Възложптеля при доставка на резервните частlI.
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представит\{ на Възложителя следните
документи:
-Сертификат за произход иJIи качество, с който се гарантира, че доставяните материали отговарят lla
изискванlIята на съответните за продукцията стандарти;
-Информационен JIист забезопасност;
-Техни.Iеска характеристика на доставените материали;
-Фактура - оригинал;
- Приемо предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствI.Iе с

гореописаната оферта и техническата спецификация на възло}t(ителя.

flaTa:
Подпис:

(tлtе tt фалttLпuя)



4.5. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчклтл llt)
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Nч 5: ,,flocTaBKa на Разпръсквачи (оросптели)"

До:
,,БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:
гр. .,............,,.....,...

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето техническо предлоя(ение за изпълнение на обособсlIit
позиция J\Ъ5: ,,Доставка на Разпръсквачи (оросители)" по обществена поръчка с преllпlеl:

,,flocTaBKa на материали, необходими за изграя{дането на депо за нсопаснлl проllзl}одствеIlli
отпадъци (НПО) - втори етап", реф. ЛЪ 12001/2018г., в съответствие с техническа спецlл(lltltаl{ltл lt

изисквания на възложителя,

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от възложителя,

Предлояtението за изпълнение на поръrIката съдържа един вариант за изпълнение, съгласllо
изискванията на Щокументацията за участие

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията ]Ia

Възлолtителя, техническата спецификация, общите изисквания и към всичrси действащи Hopпla1,11llI I I l

актове, правила и стандарти, които се отЕасят до изпълнението на поръчката.

Предложените от нас условия са както следва:

1. Оппсанпе на предлаганите от нас изделпя:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИКА

л} ПроrrзводlIr,с;I

РАЗПРЪСКВАЧ
(ороситЕл )

бр |3,7

Зпбеttелtскtt: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Технuческата спецификачия на лроцедурата, ](ато

отляво са попълнени данните за изделията, зададени от Възлоrкителя, а отдясно трябва да опише своето лредложеlltlе,
включително лроизводител и страна на лроизход на резерввата част

зпltознаmч сме u прuелlаме слеdнumе условttя на Възлож,!mеля:
- Ко_,tttчесmваmа посоченlt сТехнчческаmа спецttфuкаtlttя а поръчкаlуtа са орLlенпlLlровъLlнLl, к{lп10

Възlолtсttпlеляпl не е dltъэrеrt dа зсtявлt цrLqопо ко,|lччесmво по преd.uеmа на поръчксп,l1а Ll lle ltoctl
опl?оворltосп1 за lпова.
- Прlt ttзпълненrrc Hct dozoBopct Възlюrюuпеля cL! запазва правоmо da лlа;ttалява Lulu увелuчав0
колllчесmвоmо по оrпdелнtt вudове ttзdелttя,

- Необхоdtt.мurпе BudoBe u коллlчеспва ttзdелttлt ule се посочваm във всяка конкреmна заявtiа на
възлолtаtmеля,

2. Начин на изпълпение - Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки на колиLIествil.

определени по предварителни заявки съобразно нуждите на ,.Брикел" ЕАЩ.

,Щоставките на изделията ще се извършват по заJIвка на Възлоя<ителя. Заявките на Възлолtителя rt(c сс
отправят в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многоI(1]а,I It(]

възпроизвеждане на заявката.

ЗАДАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

напменование Мерна
ел.

К-во нацменование
Мерна

ел-
К-во



Срок на изпълнение на конкретната здявка IIа възложтеля: до 30 /тридесет/ календарпli дllll о,г

датата Еа заrIвка на Възлоrкителя.

Място на изпълнение: производствена и складова база на Възлоltсителя в ,,Брикел" EAfl.
гр.Гълъбово, обл. Стара Загора, индустриална зона, при условие на доставка DDP съгласно
Инкотермс 2017.

3.Технически изпсквания:
Присъединяване на резба - 2 1/2" женско;

.Щюза на разпръскване - 14 мм;
Вторичнадюза-5мм;
Експлоатационен натиск - 4 - 8 Ьаr;

Обхват на пръскане(оросяване) - 34 м;

,Щебит(минимум) - |7 .14 mЗ lh;
Траекторlrя (ъгъл на разпръскване) - 25О:

4..Щокументи, които ще представяме на Вьзложителя при доставка на резервнIlтс частIt.
При всяка доставка на изделията се задължаваме да представим на Възложителя следните

_ (ОКУМеНТИ:
_ Сертификат за произход или качество, удостоверяващ съответствието на стоките със съответн1.Iте

стандар tи.:
- декларация за експлоатационни показатели;
- доклад от тестови изпитания,
- Фактура оригинал;
- Приемо предавателен протокол.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълни]чI качествено поръчката в пълно съответствlIе с

. гореописаната оферта и техническата спецификация на възложителя.

]ата:.-Подпис,

(uме tl фtt-lltt:tttя)



5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
5.1. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Лil ,,.Щоставка на Армаryра (водопроводна)"

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръrIка с предмет: ,.,Щоставка на материалII, необходllпrrr зir

I.!зграждапето на депо за неопасни производственIi отпадъци (НПО) - втори етпп", реф. Nl
12001/2018г., Ви представяМе нашето ценово предложение за Обособена позицIlя J\Ъ1: ,,ffостпвltа
lra Арматура (водопроводна)", както следва:

Предлагаме за изпълнение предмета на обособената позиция,
,бществената поръчка, обща цена в размер

Единична
цена в лева

без ШIС

Обща cTol"rHocT в лсl}il
без ДДС

l
ВЪЗДУШНИК на ФЛАНI{И DN80
pNlб еднокам, двойнолействац

1 шИБЪР с МЕТАЛЕН ltЛИLl, DN80
PN 16

своБодЕн ФлАнЕц DN 80, о88,9
PN lб

4.

спирАтЕлЕн крАн Ф 80 с
охрАIlитЕлIlА

ГАРНИТУРА(ПАРАIlИТ 0 2 З плпt.),

шибър металноуплътняващ

Обща стойност в лева без ,.ЩflС:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ДДС, при условлlе Ila

доставка DDP съгласно Инкотермс 2017, в производствена и скJIадова база на Възлоrrttrтеляt tз

,,Брикел" ЕА,Щ, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриаJIна зона.
В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обцатil

стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна. сме съгласни Възлоlttителят дlii
класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдепл избранrr за
изпълнител - да изпълним обществената поръчка по тези цени.

Предложените цени са определени при tIълно съответствие с условията за образуване lla
предлаганата цена от документацията по процедурата.

Същите включват всички наши разходи по изпълнението на поръчката, включLlтелно тезIl зil

доставката до мястото на изпълнение, Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството. llc

Възлоrrсителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни разходи.
I{ените оа твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежнtt

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията за участлIе.

.Щата:

Подпис:

(tt.l t е l r| a-t t u-,t ust1

J\ъ Наименование пзделията,
съгласно ни



5.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НЛ ПОРЪЧКАТА ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N! 2: ,,!оставка на Геотекстил lr геомембрана"

До:
"БрикЕл, ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,flocTaBKa на пlлтерItll.iIII,

необходими за изграждането на депо за неопаснп производствени отпадъцlI (НПО) - в,горrI
етап", реф. J\Ъ 12001/20l8г., Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена позltIltlп Л'л

2: ,,,Щоставка на Геотекстrrл и геомембрана", както следва:

Предлагаме за изпълнение предмета па обособената позиция, в съответствие с условлlятll Ila

обществената поръчка, обща цена в раз]rrер на
cJ]oBoM: ) лева без.Щ.ЩС, която вI(л}очва:

JY, Единпчна
цена в лева

без ШIС

Обща стойност в.левil
без !ЩС

l НЕТЪКАН ГЕОТЕКСТИЛ 500m/м2

,)
ИЗОЛАЦИОННА ГЕОМЕМБРАНА
ГЛАДКА 6:2 плм,

Обща cTorlHocт в лева без ЛЦС:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,Щ.ЩС, при условие lla
доставка DDP съгласно Инкотермс 20l7, в производствена и скJIадова база на ВъзлолtItтсля в

,.Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово, обл, Стара Загора индустриална зона,

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обшtit,t,а

стойност, поради доtтусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят .illt

iласира нашата оферта на база предлоrкените по-ниски цени и в случай, че бъдем rrзбранIr за

изпълнител - да изпълним обществената поръчка по тези цени.

Предлоrкените цени са определени при лълно съответствие с условията за образуваttе Itlt

предлагаIlата цена от документацията по процедурата.

Същите включват всички наши разходи по изпълнението на поръqката, включIIтелно тезI] за

доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството_ rlc

Възлояtителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни рaвходи.

IJените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни Il платежни
средства, форми на ttJIащане и гаранции, ocBe}I изрично упоменатите в flокументацията за уч2lс,1,1tе.

flата:

Подпис:

(ч-ltе u с|алu.пчя)

Наимепование Itзделrtята,
съгллсно техническото нп

пDедложенпе

колпчество



5.З. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л} 3: ,,[оставка на Полиетиленови тръбш и фитингп"

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,flоставка на DlaTepliaлrl,
необходимп за изграждането на депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - BTopll
етап", реф. ЛЪ 12001/2018г., Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена позпцllя ]\i
3: ,,,Щоставка на Полиетиленови тръби и фитинги", както следва:

Предлагаме за изпълнение предмета rta обособената позиция,
обществената поръчка, обща цена в размер

Обща cTor"lЁoc г в, Jlcl}:l
без ДДС

ТРЪБА PEl00 Ф90 PN ]6 (кратност на

ТРЪБА PEl00 Ф200 PN lб (кратност

КОЛЯНО РЕ q)200/45' PN 16 за челна

КОЛЯНО РЕ ф200/90" PN lб за челна

ДЪГА РЕ ф200/15'PN16 за челна

ТРОйНИК РЕ ф200/90 PN 1 б за челна

TAllA HDPE l00 о200 PN l0 за челна

ФлАншовА връзкА рЕ Ф90 PN lб

троиник рЕ Ф90/75 PN 16

АдАптор (прЕход) рЕ с
ВЪТРЕшНА РЕзБА о75 х 2.5"

коЛяНо РЕ Ф90/90'PN16 за челна

КОЛЯIjО РЕ ф90/45' PN lб за че.цна

дъгА рЕ ф90/2з, PN lб

троЙник рЕ Ф90/90 PN l б

Обща стойност в лева без ЛС:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в

доставка DDP съгласно Инкотермс 201,1, в производствена и

,,Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора иIrдустриална зона,

лева, без !!С. при условие Hir

складова база на Възлолtителя в

В случай, че бъде открито несъответствие между предлохtените единиаIни цеrrlr и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоlttи,геля,г jLa

Напменованltе Ilзделията,



класира нашата оферта на база лредлох(ен}Iте по-ниски цени и в случай, че бъдешt избраltI,t ,la

изпълнител - да изпълним обществената поръчка по тези цени,

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване tIa

предлаганата цена от документацията по процедурата.

Същите включват всички наши разходи по изпълнението на поръчката, вклюlIително тезll за

доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството. че

Възлоrrtителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни разходи.

I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)IIIIи

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоNIенатите в .Щокументацията за участllе.

._ 
'{ата:

Подпис:

(tt-lte u фсt.ltttлuя)



5.4. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Лi 4: ,,.Щоставка на Строителни материали"

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставка на ]rtilTcplliljllIl
необходпми за изгра2Iцането на депо за неопаснп пролIзводствени отпадъцII (НПО) - Bтopll
етап", реф. N12001/2018г., Ви представяме нашето ценово предложение за Обособена позtlr1IIrt .}i!

4: ,,.Щоставка на Строителни матерлtали", както следва:

за изпълнение предмета на обособената позиция,Предлагаме
обществената поръчка, обща цена в размер

J\ъ НацменоваlIпе изделиятд,
съгласно техническото ни

предло2кение

Обща с,гойнос,f в, Jlet}il
без !flC

l
ДРЕНАЖНА ФРАКЦИЯ ОТ

ПРОМИТА РЕЧНА БАЛАСТРА фр,
l6-з2

2
ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА

(ФрАкция 0/6з)

ДОСТАВКА И ТРАI-tСПОРТ НА
ПРЕСЯТ И ПРОМИТ ПЯСЪК

4,
нЕАрмирАн БЕтон клАс в 15(с

l2l l5) зА стЕни с дЕБЕлинА
НАД I5 см.

Обща стойност в лева без .Щ.ЩС:

Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без ,IИС. при условlIе l1.1

дQставка DDP съгласно Инкотермс 2017, в производствена и скJIадова база на Възлоltttлте.лrt в

,,Брикел" ЕА,Щ, гр.Гълъбово, обл, Стара Загора индустриfurна зона.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общlrгl
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолtителят jla

класира нашата оферта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдем избрапи за

изпълнител - да изпълним обществената поръчка по тези цени,

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на

предлаганата цена от документацията по процедурата.
Същите включват всички яаши разходи по изпълнението на поръчката, вклIочително тезIl за

доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството. tle

Възложителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни разходи.
I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)I(ни

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията за yllacTlIc.

!ата:
Подпис:

(ttlte u cPa,v uлttя)

количество



5.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРПДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПО
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Лi 5: ,,Щоставка на Разпръсквачи (оросители) "

До,
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,!оставка на пfдTeptlilJrll,
необходими за изграждането на депо за неопасни производственII отпадъцIл (НПО) - BToprr

етап", реф. Л} 12001/2018г., Ви представяме нашето ценово предложение за Обособеrrа позrlцrlrl JYII

5: ,r.Щоставка на Разпръсквачп (оросители) ", тtакто следва:

Предлагаме за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с условията IIа

без Д(С, която BlслlotlBa:

лъ Единлrчна
цена в лева

без ДДС

обша стоriпост в.левil
без ДДС

I рАзпръсквАtI (ороситЕл )

Обща стойност в лева без .IIflC:

l Iредлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в лева, без !ЩС, при условrlе llil
доставка DDP съглаоно Инкотермс 2017, в производствена и складова база на Въз-потtrt,ге-пя tз

,,Брикел" EAfl, гр.Гълъбово, обл. Стара Загора индустриална зона.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цен1.1 tt обща,tit
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолtителя,г ,ta

класира нашата оt|ерта на база предложените по-ниски цени и в случай, че бъдем lлзбрirrIlt зll
,lзпълнител - да изпълним ббществеlrата поръчка по тези цени,

ПредлоlIсените цени са определени при пълно съответствие с условията за образl,вltне trl
предлаганата цена от документацията по процедурата.

Същите включват всички наши разходи по изпълнението на поръчката! включител}Iо тезLl

доставката до мястото на изпълнение. Запознати сме и сме съгласни с обстоятелството.

Възложителят няма да заплаща каквито и да било допълнителни разходи.

I-{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежtIи
средства, форми на плащане и гаранции, освеЕ изрично упоменатите в ,Щокументацията за ytlacTIle.

Подпис:

за
rIe

!ата:

(ttlle tt фа-ltttлttя)

Наимеяование изделията,
съfласно IIIl

количесfво



,Щекларирам, че дейс,гвителен собствеrrик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с чл. 3, ал. 5

ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо лице/следните (lI,tзttчесltlt

ица:
1.

_).

гр. .,.....,.....,..,.......
,Щекларатор:
l.,,.,,...,..,.., ....,.................,..,,.,..,..,..,.,/

Извлечение от Закона за мерките среtцу изпlrрането на лари
tIл,6, (2) Лицата по чл. 3, ал, 2 и 3 (заб,рел, _ включителttо LlСИ кmо лпttе l]o чл 3. a,Il2, т,З2 от ЗМИП) идеItтп4lrlllrtрат (lttlttчесl;Ittс
лица_ които са лейс],ви,l,елtlи собствеtlици на клиент - юридическо лице, каmо и прелприеNlат дейсl,вия за llpoltepKa Iti1'l'я\lliiгп
идеlпtr4lикация ,, При липса на др),га въз]!lоriност идентиd)ицираfiето NIor(e да се и]вьрIли чрез дек.цilрация. подlll1саlllt o'l ]1llФllIlllя
прс]лставител или IlълltоNrощпика на Iоридическото лице, ,.

Извлечение ог ПравилIIика за прилагане на ЗМИП
tIл, I l , ( l ) Декларацията по чл 6,ал 2 ЗМИП се подава прсд лиIlсто по tlл, З. ал 2 и З ЗМИП или пред определеll о1 llel'oc]l:\rlilllc]l
Ilреди извършването на олерацията иJlи сделката.



Д Е КЛАР АЦ ИЯ

за съгласие за участие като подизпълнптел, по чл.66, ал.1 от ЗОП

flолуподписанияr /а га ...........,..

(посочеmе auMeчoBatllrcmo на поръчкапlа, tt референmен нсlltер)

flЕКЛАРИРАМ:

l, Съгласие за участие, като подизпълнител при изпълнение на горепосочената поръlIка Ila

участника

(посочепlе учсtспнuка, lla Kolimo спе пос)ttзпъ,пнumел)

2, Запознат съм с предмета на горепосочената обrrlествена поръчка и приемам условията Hir

процедурата, одобрена от възложителя,

3. Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да се

явим като участник в горелосочената обществена поръчка.

4. Като подизпълнител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предNlе,га llil

поръчката. .,.,,.,,,,,, (опttсваm се), които представляват ...-.......% от общата стойност.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателтrия кодекс за посочване на I]eBepIII.l

данни.

Щата:

Подпис:

(tt.ltle ч фамttлttя)



ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участнпк в процедурата, по чл.101, ал.1l от ЗОП

!олуполл исан иятlаr а .....,........,

(mрuпзе ulleHa)

в качеството си на

(посочепlе HaLt.|leHo*al ltlelпo на поръчкапlсt, u рефереlttпеlt lto,tte1l)

!ЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с друг участник в процедурата, по смисъла на ý l, т.lЗ ll 14 or,

допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на енни книжа,

Известна ми е отговорността по чл, 313 от Наказателния кодекс за посочване на HeBepHlI

данни,

.Щата:

Подпис:

(u,че u r|аlltttлttя)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по аш. 3, т. 8 от Закона за икономическите и t)инансовlrте

отношения с дружествата, регистрирани в rорисдикции с преференчиален данъчен режIлN.I,

свързантlте с тях лица и техните действителни собственици във връзка с участие в процедуl]it за

възлагане на обществена поръчка с предмет:

.Щекларатор попълваm се пlрLппе tt.ltettct tt d.пъэrrtосп1l lol11o liclLlecпlBo

наименоваtlие на ччастника

I{аrlменование на съдружника в

обединението
попълва се са]lо ако учасm Lк е oбec)ultettue, коепlо lle е

юрttdttческо лttце

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен участник:
1. Е/Не е дру}кество (влLрноmо се поОчерmава), регистрирано в юрисдикции с преdlеренцrIалеI t

данъчен рея(им, включително и чрез гражданско друхсество/консорциум, в което участва др)/жес,] Bt,.

регистрирано в юрисдикция с преференциален дацъчен режим.
2, ElHe е свързано лице (вяоноmо се поdчерцgýg) с дружество, регистрирано в юрI-1сдикцI]II с

преференциа,rен данъчен ре}ким, вклIочително и чрез гражданско дружество/консорциуп,r. в ltoeT()

участва друх(ество, регистрирано в юрисдикция с преференциаJIен данъчен режим
3. Представляваното от мен дружество попада в изключениqто на чл, 4, т.

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрItсдlIкцl1lI с

преференчиален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.
Забелеэtсксt: Тсtзl! lпочксl се попъ,пвсt, ctKo dруэtсесtпвоl?1о е pe?L!cll1pLtpa+o в lo1,1ucOttt;tltt:t t,

пpeфepelltlttctltelt dаrtl,чен ре:лtttпt Lпu е свързаllо с _!tlll|a, ре?L!сп1]1ttlэанtt в lopttcdttKtlLttt с пllec|ellelIlIIlu.l(l!
0анъчеlt реэrcчм,

Задълrrtавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведоп{я ВъзлоlIttIте;tя в

седемдневен срок от настъпването им.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация нося наказа,геJIIIа

отговорност по чл, 3 l3 от FIаказателния кодекс.

.Щата:

Подпис:

(uMe u фсt,ttчлtut)



ОПИС НАДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОПАКОВКАТА
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕ!МЕТ:

( посочеtпе LloLtMeHoBaHuemo на поръчксlпlсl u референпlен Ho-1tep)

flaTa:

Подпис:

(tt.lt е tt сlэсt,tttttъtя)



6. проЕкт нАдоговор

договор
лЪ............ / 2018 г.

l]Heo, ............,.........20 1 8г., в град Гълъбово! между:

,,БРИКВЛ"ЕАД гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр, Гълъбово, област С,гаllа

Загора, извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: rпаr,kеt(QЬ!i!q! hg.ц]цr
Интернет алрес: http://ww.brikel-bg.corrr, регистрирано в търговския регистър прrт АгеIIцията псl

вписванията; с ЕИК 12З526494, представлявано от Янилин Павлов Павлов - Изrrълrrrrтелеlt
дпреIстор, наричано по - долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

и

,,

обособена позпцпя на обществена поръаIка, рег. Nэ 12001/2018г., възлояtена вследствие пpoBe/Ilelli]

открита процедура за възлагане на ОП с предмет: ,r!оставка на пrатериалII, необходrrпrIl зit

изграждането на депо за неопасни производствени отпадъцп (НПО) - втори етап", с petP "\!
12001/2018 г.
2. Материалите, предмет на доставка са описани по наименование, материал rra изрttбо,t,ttа.

размери, други технически данни и количество в техническата спецификация в докумеIlтацIlrll,it llO

процедурата (Прилоlltение Nq1 към договора) и в техническо предлоя(ение за изпъJtненlIе tlil

обществената поръчка (Приложение М2), които следва да се считат за приложение и неразделIiа 1Iacl

от договора.
3. .Щоставката се извършва след подадена заJIвка от страна на Възложителя, която може да бъдс
отправена в писмен вид или чрез електронно съобщително средство, позволяващо многокраl Il(]

възпроизвеждане.
4. Условията за доставка са описани в документацията за Обществената поръчка - Обrцо
описание и условия за изпълнение на поръчката.
5, .Щоговорът се сключва в резултат на проведена открита процедура за възлагане на обществеrtlt
поръчка, рег, Nл ................

II. ЦЕНИ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ФАКТУРИРАНЕ
1. Общата стойност на договора е.......,..,... лв. /. . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . ./, без ДЦС, DDP площадкir

.,Брикел" ЕА.Щ, гр. Гълъбово, съгласно INCOTERMS 2017.
2. Единичните цени на изделията са съгласно Щеновото предложение на Изпълпителя (ПрlrлоlttеI tttc

Л!3 към договора), което следва да се счита за неразделна част от договора. В сл1-1п11. 1;,t



несъответствие между предложените в I{eHoBoTo предложение единични цени и обпцl cToiltttlcгtl.
поради допусната техническа грешка. за меродавни се считат предложените по-ниски цеIll] Il

договорът за обществената.поръчка се изпълнява по тези цени.
З. Плащането на доставените изделия се извършва в срок до 45 (четиридесет 1,I пет) дlIlI сJIс-]

осъществяване на доставката, представяне на двустранно подписан приемо-предавателен llpo,l,oI(oJl II

фактура-оригинаJI издадена съгласно чл. 1 l 3 от З,ГИС. Срокът за плащане Terle от датата I lil
последното събитие или на последно представения документ.

III. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Срокът на действие на договора е до l80 (сто и осемдесет) календарни дни, считано от датата на

подписването му. !оговорът запазва обвързващото си действие до извършване на вси!tки плаIl{аrIlIrl-

изтичане на Iаранционните срокове и връщане на предоставената гаранция за добро изпъл]lеIlllе.
2, Срокът за фактическото изпълнение на всяка отделна доставка след заявка е до....,. (..,,,)
календарни дни от датата на изпращане на заявката.
З. Срокът на действие на договора се удължава и горните срокове спират да текат при настъпваllсl()
на непреодолима сила - непредвидено или непредотвратимо събитие от IIзвънреден xal)a]ilel]
(например войни, природни бедствия. общи стачки, бунтове, обществени вълнения), възниIILIало c,]Ic_l

сключване на договора и засягащо изпълнението на същия. В случай, че }Iякоя от cTpa}lIIl,L, II()

.оговора е засегната от непреодолима сила, тя е длъжна в двудневен срок от Rъзн'iI(RаIIе llii
събитието писмено да уведоми другата страна за това,
4. Страната не може да се лозове IIа непреодолима сила ако е била в забава.

IV. ЕКСПЕДИЦИОННИ ДОКУМЕНТИ И ПРИЕМАНЕ
l. Изпълнителят уведомява ВъзлоlIсителя по телефон или факс, че има готовност за експедицltя lIe

п{атериалите, минимум 1 (елин) каJIендарен ден преди доставката им. Възлоlкителят органI.1зIIl]lr

извършването на входящ контрол на доставката.
2, При доставка Изпълнителят представя на Възложителя всички документи, oпtlcaнIt ll

документация,lа по общесrвена]а порьчка. Доставка без изискуемите докуl\tенги няv{l Jа (lь lс
прием alla от Възлоrltи геля.

3, Приемането на доставката се извършва до 14,00ч. на територията на Възлохtителя в прIiсъстRIIсто
на представители на двете страни по договораl като се проверява количеството Il ltаtlес,гl:]о lli]

доставените материzrли (чрез визуален контрол), наJIичието и окомплектовката на експедI]llllоllIl]]

документи, Представителите на страните подtIисват приемо-предавателен протокол. удостовеI]rI I]a II t_

че съответното количество материа[и е доставено в склад на Възложителя.
4. При констатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в колttчес,гt]оl,о llil
материали, Изпълнителят коригира количествата, като при установен неl{остиг J{oc,l lltlя

допълнително количество в срок до 5 (пет) работни дни, а при установен излишък, ако сьщlll l

надхвърля 10% (десет на сто) от заявеното количество за Ko}lKpeTHaTa доставка. връrrlа clбpattto

излишните п,IатериаJIи в деня на доставката. Ако при последната доставка бъдат KclHc,laLrl1-1attll

излишъци, независимо от количествата иN,I, същите са за сметка на Изпълнителя ll IIя]\,Iа да бl,;lil l

заплащани от Възлоrrtителя. В прlrемо-предавателния протокол се отразяват доставените в склilда llil
Възлоrrсителя издеjIия, както и всички възрarltения на страните по повод доставката. BcIt,tttll

допълнителни разноски на Изпълнителя по повод коригиране ца количествата, вклюrItI,fеJII Io

тра}Iспортните разходи! са за негова сметка.

5, При ttонстатирани по време на визуалния входящ контрол несъответствия в качество,го.
Възложителят връща на Изпълнителя некачествените ]!tатериали като в приемо-предаRаl,еl l tl llrl

протокол се описват оставащите в склада на Възлохtителя количества, както и количество,I0 lt

причините за връщане на некачествените материали. Изпълнителят е длъжен в срок до 5 (rrer)

работни дни да достави на Възложителя материали, заменящи върнатите ]vty и отговаl)ящII

качествено и колиLIествено на изискванията на Възлоlкителя. При получаване на новите ]\{атер1,1ilлlt

отново се извършва входящ контрол ло реда, описан по-горе. Материа,тите се nplleNla'l' с

подписването на приемо-предавателен протокол. Всички допълнителни разноски на Изпълttttте_пл tltl

ПОВОД ЗаI\4ЯНаТа На НеКаЧеСТВеНИ МатеРИаЛИ Са За НеГОВа СМеТКа.

6. В процеса на влагане на доставените материали, Възлоlrсителят извършва текущ Koll'l'l]o]l tll

качеството им. Ако в резултат IIа текущия контрол се установят }Iесъответствия в ltatlecl'Bcl]()



отношение с показателите от заводските документи, Възложителят уведомява Изпълнителя ,tlt

констатациите си и кани негов представител, който трябва да се яви в срок един календареrl деLl. за

да бъде съставен двустранен констативен протокол за откритите недостатъци по материалите. AKt,l tз

горния срок не се яви представител на Изпълнителя за констатиране на llедостатъцI1l,с.
Възлоlкителят сам съставя констативен протокол, в който се описват откритите недостатъци tt lttliiTtl
е задъл}кителен за изпълнение от Изпълнителя. Изпълнителят е длъжен в срок до 2 (два) рабоr,нlI jttrrl

от датата на констативния протокол да достави на Възложителя, изцяло за своя сметка! NlllTcpllaJlll.
заменящи некачествените му и отговарящи качествено и количествено на изисl(ван tiя,l-il llil
Възложителя. При получаване на новите материали се извършва входящ контрол. Матерлlалttте се

приемат с подписването на приемо-предавателен протокол.
7. Във всички случаи на констатирано неточно изпълнение на задълженията по договоl]а lr

колиtIесТВено или качесТВеI{о оТношен!Iе, с иЗключение на слУrIаиТе на УсТаноВени Iiз.ПlILII1,ILIl.

Изпълнителят дълrки неустойката по чл. 3 от Раздел VII на настоящия договор.
8. При констатирани несъответствия за дата на доставка се приема датата на приемо-предава],е,jllllllс
lIротоколи по т.4, т.5 и т.6 от настоящия раздел, подписан от двете страни, след достав]i[l lI0

материали, отговарящи на изискванията на Възложителя,
9. В срок ло 5 дни, считано от датата на приемо-предавателния протокол по т, 3 rlnl.l I1l]lI

констатирани недостатъци съответно протокопа ло т, 8, от настоящия раздел на договоl]а.
.lзпълнителят представя на Възлоrrtителя факryра - оригинал, съдържаща описание па доставсllII,1с
пр}I коIIкретната заявка материаJIи, номер на договора, единиrIни цени, количества и обща сlойltос t.

Къмr фактурата се прилага прие]uо - предавателния протокол.
10, При доставка Изпълнителят представя на Възлоlrtителя всички документи, опI.IсанIi в

документацията по обществената поръчка, а именно:
- серти{lикат за качество, удостоверяващ съответствието на стоките със съответните стандарти.
- декларация за експлоатационни показатели;
- Фактура оригинал,
- Приемо предавателен протокол.

!оставка без изискуемите документи няма да бъде приепtана от Възложителя

Ч, ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА
l, Опаковката е стандартна, подходяща да укрепи стабилно изделIIята при превоз lI :la lll
предпази от повреди по време на тра}Iспорта, пренасянето, товаренето и разтоварваl]е,го. OllatttlBtttitit
съответства на изискванията за предпазване от влажност и корозия, атмосферrtи, фIлзи.Iссtttl tt

химически въздействия.
2, ИзпълнитеJlят носи отговорност за повреди ло време на транспорта, дъл)t(ащи се Ita }lел0l]l]l)

укрепване на товара, неподходяща опаковка или опаковане с некачествени материали. В сlIучаt"t rra

повреди по време на транспорта, дължащи се на раздви)Itване на товара, лоша илlI HeкaalecTBcllil

опаковка, Изпълнителят е длъжен да възстанови щетите за своя сметка.
З. След доставката, опаковката, в това число и ползваните за целта кашони или сандъц!I, ocl,all]a

в собственост на Възлолtителя и същият не дължи връщането и на Изпълнителя,
4, Материалите се предават с трайна фирмена маркировка или документи, от които да е Bll]lнo
годината и месеца на производство.

VI. ГАРАННИJI ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълнеllllе l} e.rt.]iil

от формите определени в чл. 111 на ЗОП, в размер на ....,...,,. лв, / , , , . . . . . . . . . . . . . . . . , , , ......,,,..... леtзtt,i.

представляващи 4 Yо от стоЙността на договора, закръглена до лев.

2. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 30 /тридесет/ дни след изтичане срока на логоl]оl]i]л
при липса на забелехски от Възлояtителя и отправено писмено искане от страна на Изпълнttтеля ;цl
отIоворника по договора.

ЧII. ГАРАНЦИИИРЕКЛАМАЦИИ
l. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали са нови, неугlот]rебяRi.ll]tt.

отговарящи на изискванията на стандартите в страната и отраслови нормали в дадената област! jial(l()

и fiа изискванията от документацията към обществената поръчка.



2. Изпълнителят гарантира, че доставените от него материаJти са минапи всички етапlI II1l

заводски контрол на качеството на технологичния цикъл на производството им,
З. Качеството на доставените материали се удостоверява с изискуемите документи.

VПI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИrI НА СТРАНИТЕ
l. ВЪЗЛоЖИТЕЛЯТ:
1.1. има право:
1.1.1. да оказва текущ контрол при
изпълнение на това му правомощие са
излизат извън рамките на договора.
1.1.2. да не приеме изделията, в случай, че има забелеrrtки по за неточно из]lъJlI]енltL, l]

количествеIIно или KarIecTBeHHo отношение.
I.2. е длъ)кен:
1.2.1. да заплати дължимите от него суluи в сроковете и размерите, съгласно Раздел Il or

'настояIIlият договор,
1.2.2. да приеме доставката и да подпише приемо-предавателен протокол, ако матерllаJlllге,
отговарят на техническата спецификация, на условията за доставка и са представенli Bctttll(ll
тIридружителни документи.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
2,1, се задъл)кава да уведоми Възлоlкителя 1 ден преди готовност за доставка.
2.2. се задължава да представи лlеобходимите документи при доставка
2_З. се задължава да изпълни поръчката качествено в съответствие с приложеното в оt[rертата пir,

техниаIеско предложение, нерaвделна част от договора;
2,4. се задължава да достави материалите в срока, упоN{енат в Раздел III от договора.
2.5. се задължава да подмени некачественото изделие с качествено при дефект, пpollycli lljlll
отклонение в качеството на изделието, констатирани при приемането на изделията, при въве)IiдaiIIс l()

им в експлоатация или по време на гаранциовния срок, В тези случаи, както и в сJlуtIаите на заtбавlt,

той се задъляtава да заплати и уговорените в настоящия договор неустойки,
2.6, се задължава при документирането на сделките /фактурирането/ да спазва IiзllсI(ваIIIIята IIi)

чл.113 от З.Щ,ЩС и чл.4 от Закона за счетоводството.
2.'7. .Ща се запозлtае с изискванията на пропусната система за допускане ло терLlто]]ията llil
.,Бриttел" EAfl и ла изпълнява тези изисItваIIия.
2.8. В еднодневен срок от подписване на договора да осъществи контакт с отговорllllJ(а llo
договора и с негово съдействие да съгласува с компетентните лица на Възлолtителя от отдс_illl

..Безопаснос,г и здраве при работа" и ,.Екология", както и РСПБЗН, необходимостта от представяне
на документи за допускане до територията на дружеството. Компетентните лица сы,,-lrrсува l

подготвените от Изпълнителя документи.

1. При забава в плащанията Възлоrrtителят дължи на Изпълнителя неустойtса в размер на 0.1 9.,'о

на ден, върху неиздължената в срок цена на доставените изделия, но не ловече от 5 0% от стойнос,t-tlt
на забавената сума.
2. При забава на Изпълнителя в изпълнението на задълженията му за доставка на излел1.1r1,1il_

както и при забава за изпълнение на задълженията за отстраняване на констатирани несъответст]JIIя

и недостатъци по реда на Глава IV от настоящия договор, Изпълнителят дъллtи неустойка в разI\lеl)
на 1Yо gа ден върху стойrrостта на забавеното изпълнение! но не повече от 15% от cToйHocTTlt ttlt

договора.
Дко забавата в изпълнение на посочените по - горе задължения на Изпълнителя надхвър;trt 2()

(лвалесет) кzrлендарни дни, или ако доставените изделия са с такива недостатъци, че не \{огат jla

бъдат използвани за обичайното или договорното си предназначение, се счита че е наJIrlце ll1),]Ill()

неизпълнение по договора.
З. При неточно изпълнение в качествено отношение, изпълнителят дълrrtи неустоЙrtа в рilзNIеI] Illl

37о от стоЙността на договора за всеки установен случаЙ на неточно изпълнение.
4. При пълно неизпълнение на задълженията си по договора Изпълнителят дълrrtи нечстойк;,l в

размер на 300% от стойността на договора.

}Iзпълнение на договора. Указанията на ВъзлсlтlItте-,tя lз

задължителни за Изпълнителя, доколкото тези указаllllrl Ilc



5, Прll пълно неизпълнение или неточно изпълнение! Възлолtителят има ltpa'o ла l1зl.е]llllгаранцият за изпълнение по Раздел VI от настоящия договор.6, За ължимия размер на съответната неустойка по този договор изправна].а страна състill],протокол и го предоставя на неизправната страна.
7, Прrт скритИ недостатъци! съществуваJIи преди доставката на изделията, ВъзлоlIсителltl. tlittitправо да развали договора като върне изделията и получи обратно ц"пurо auaдпu с paзt]ocl(rllc llвредите cll от покупката, да иска намаление на цената или да иска Изпълниl,елят ла пo]Il)irl]llIiзделията за своя сметка, Ilли да ги замени с KaaIecTBe]
настояЩия раздел неУстойка. Това право на вu.,о*",-"-,i1l'J"Ъхх;jТi,ii#iJ""ТlъхТlffi:i
датата на предаването на изделията,

1, {оговорът се прекратява:
- с изтичане срока на договора;
- по взаимно съгласие на страните;
- при неизпълнение на някое от договорните задължения на Изпълнителя
писмено предизвестие от страна на Възложителя; - с 10 (десет) дпевнсl

*,:*,"й""-,от;;#}:":Jiк:;.Ё::хlffifi:,,,тlххН""",,та и по правилата, реI.лаN,Iентир.I]'II ]]зоп.

1, На основание чл,1|7, ал.2 о, гпк-ББйЁйймяват, че в сл чай на невъз'l.)IiIIос]. заРеШаВаНе На СПОРОВеТе ПО пътя на преговорите, същите подлежат на разгле)Itдане о, no,na.,.an,,,,,,,riсъд по местоседалището на Възлолtителя.

1. {оговорът влиза в сила от мом лвете страни.2. За слу.lаи, неуредени с разпор ор! се прилагат Търговсl<tlя заtсtltt ttдругите действащlл в Република България нормативни актове.

този договор се изготви и подписа в два едвообразни екземпляра, по един за всяка cTpaнai. |]i]llспазване на общите изисквания на Търговския .unon, Зuпопu aо auо"пi,aйru'u lo.onop"ra lt Заtttlназа обцествените пор ьчки.
По всичкИ въпроси, възникнаJIИ при изпълЕенИ"rо] на на"топщият договор (BI(]lIo.IиTe.i]гl()връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълни :елят се обръща *ur оr.оuорйпо на договора,указаIl- по-долу.

отговорник по договор от страна на Възлояtителя:

Име, фамилия, длъжност

отговорник по договор от страна на Изпълнителя:

Име, фамилия, длъжност

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
/ЯнилинПавлов/

ИЗПЪЛЁИТЕЛ:



7.УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕtIА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ, ПРОВВЯtДАI|Е
НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Настоящите указания са.валиднll и се прилагат за подготовката на офертп пр[t възлагпне Hil
обществени поръчки - открита процедура и публично състезание

1. Общи условtlя относно възлагането на поръчката
1.1. Възлоrкителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез елек,гролltl11

средства до документацията за обществената поръчка от датата на:

- публикуване на обявлението в ,.Официален вестник" на Европейския съюз при открита процедурll:
_ публикуване на обявлеrrието в Регистъра на обществените поръчки при публично състезаIIлtе.

IJялата документация се публикува в профила на кулувача, в електронната преIlиска на конкретнаlа
поръчка.
1.2. Възлохtителят публикува документацията с обособени, видимо разграничимrl с]lаiiлtlвс

,.Техническа спецификация" и ,,Методика за оценка". Когато критерият за възлагане е ..llirii-lt lTcltit
,1ена", но същата се формира по специалFIа формула с отделени ценообразуващи елеI\,IеIIтI1. сыI(о сс

.. ,бособява файл,,Методика за оценка".
1.З. Всяка процедура получава уникален референтеrl Jroмep, под който Mortce да бъде IIaNIel]ella lj

профила на купувача, Раздел ..Процедури".
1.4. Всеки участник може да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявените ycJlOBILl.

в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посоченIIя l:]

обявлението/решението факс, поща, куриер, лично или по e-rnail, Когато искането е направено Ilo е-

mai[, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката, в про(lила на купувача, се публикуват пIIсNIеllll

разясIIения по условията rta обществената поръаIка. Разяснението не се изпраща отделно IIil

конкретния участник, отправил искането за разяснение.
1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разглежда:
_ при открита процедура лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.33, аr.l от ЗОГI.
- при публично състезания - лицата могат да искат разяснение в сроковете по чл.180, ал,1 от ЗОП.
1.7. ,Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник Nlo)I(e да оттегли. пpoN,IeHlI llлll
допълни офертата си.

2. Подаване на оферти
2.1. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр, Гълъбово 6280, обл, Стара Заlо1llr.

Извън града, Адмиtrистративна сграда на .,Брикел" ЕАД, отдел ,,Търговскll", при спазваllе l]il

пропускателния режим на възложителя.
2.2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя, Не се llpItcлlit
и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на yrlacTIlI.Il(a.

2.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получавапе на оферти пред NIясг()l()_

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица. те се включват в спlIсък, ltr_ll'il tr сс
подписва от представител }Ia възложителя (завеlкдащ регистратура) и от присъстващ1.1те лltца.
Оt|ертите на лицата от списъка се заве}кдат в регистъра, като не се допуска приемане на o(lepTlr tl г

лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се предават на председателя IIа

комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото л1.1це ll ()l
председателя на комисията.
2.4. !окументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участн}iка и-{1.I o'l'

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя в обявлението.
Дко участникът lIзпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска слуrкба, разход1lте са за
сметка на участника. Риска от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указанtIя cl]oi(

и час е за сметка на участIIика.
Възложl.rтелят не се ангах(ира с каквото и да е съдействие за пристигането па офертата на yl(aзillIlL
адрес и час.



2.5. flоItумептите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посоrIват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е приложимоi
- адрес за кореспонденция, телефон и по възN,lоя(ност - факс и елеItтронен адрес;
- наименование на поръчката, рефереrrтен номер, а когато е приложимо и обособените позlлцllll. за
които се подават докумевтите.
2.6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции, и участникът подава оферта за повеLIе ol
една позиция, се lIодава една опаковка, съдържаща документите за съответIlите позиции.
2.7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от докуNIентIIте l]

опаковкаlа. те се обозначават по начин. ог койго да е видно кой ги представя. HallMeHORalIllc tI

референтен номер на процедурата, а когато е приложиNlо - и за коя обособена позиция се отll.tсят.
2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ номер на офертата, като в pe1-1,1cT,bl]a lllr

възложителя и на докуNIента, издаден на приносителя на офертата срещу входящия IIoпIel] сс
отбелязва ,.мостра".

З. Изискванпя кърr участниците при подготовка на оферта
3.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на възложlIтеJIrl. :lil,
се придърх(ат точно към обявените от Възлоясителя условия, образци и указанIlя, l,tуб.гIltltytзillttt tr

профила на ltупувача.

. ).2. Всеки участник има право да представи само една оферта.
3.3. Офертата се изготвя на български език. Представя се на хартиен носител, с 1.1зклк)!IеtIпе IIа

ЕЕДОП, който се представя съгласно указанията за попълване и представяне на ЕЕ!ОП Atto с
поискано от възлоя(ителя, ценовата оферта MoTte да бъде представена и на електронен носител.
З.4. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката! ако Io)Ke

самостоятелно да подава оферта за участие или да сключва договори съгласно законодателството IIа

държавата, в която е установеI1.
3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата cIl

копие на документ, съгласно изискванията на т.4.1 .3 от настоящите указания.
3.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на TpeTI.] лllltlt.
независимо от правната връзка мея(ду тях, по отношение на критериите, свързани с иконоп,tIItIеското
и (lинансово състояние, техническите способности и професиона,rна KoMпeTeI{TIIocT, при спазваlIе ltl
изискваЕията на чл.65 от ЗоП.
3.7. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да п,Iо)ке да дока)I(е, че IIte

разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи документи за поетите от Tpc],Ill-c

лица задъJlжения.
3.8. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на l(Olll()

участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстрirпявalll L- (),l

общес,l BeHar а поръчка.
З.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнители! същите cjleilвa:lil
отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОIl и да представят доказателство за поетIlте оl
подизпълнителите задължения.
3.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно влIдit tl

дела на поръЕIката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняваlIе o,I

процедурата.
3.11. Участник в обединение, което е пода,lо оферта, не може да подаде самостоятелно o(lepTa илtl да
участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.
3.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг ytIacTHIlI(- IIе

може да rтредставя самостоятелна оферта.
З.lЗ. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка, Съгласно ý

2, т.45 от !Р на ЗОП (свързани лица) са тези по смисъла на ý 1, T.l3 и 14 от допълн}rгеJtl lll ге

разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
3.14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предло)I(ените деiiнtTс ttt

(СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълно на изискванията на TexHtt.tect<ttTt,

специФикации и условията за изпълнение на поръчката.
З.l5. Вариантпост 1,Ia офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в обяtз,llен lle1,o tt

документацията.



З.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръ.Iка. AItrl в

обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няl(олко llJIIl

всички обособени позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обелл lttl
предложените от него обособени позиции. Предлолtения за част от обществената поръчка llJI11 часl,о1,
съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се
отстранява.

4. Изисквания KьNI съдържанпето на документите в опаковката
При открита процедура и публи.lно състезание опаковката вклIочва:
4.1. ,Щокументи за доказване на лично състояI]ие и съответствие с критерlIите ]а lltr]ll.){ll)

включително документите по чл,39, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за уrIастника в съответс,l]}Ilе с

изискванията на закона и условията на възло)l(ителя,
* Когато участникът е обединение, което не е юридическо личе, ЕЕ,ЩОП се представя за Bcel(ll (]l

участниците в обединението,
** Itогато участникът използва подизпълнител, ЕЕДОП прелставя и всеки подизпълнител;
+''* Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя ЕЕДОlI.
4.1.2. Щокументи за доказване на предпрIлетите мерки за надеждl{ост, когато е приложIлмо, Y.titcTtrtttt-

,а когото са наJIице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл,55 от ЗОП, има право да прелс,гавII

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност! въпреки налIirIIlето lll]
съответното основание за отстраняване. flоказването е по реда на чл.56 от ЗОП.
4.1.3. !окументите по чл.З7, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е прилоrrtипtо. Когаr,сl

участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата си копllе }IiI

документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението, както I{ следIIal,га

информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението I.Ia отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена сопидарна отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата е разделена rIa обособенлt позиции, за всяка обособена позиция се ItоNlплеl(l,yва l

отделни докуп,lенти по т,4,1, и се поставят в опаковката.
** В случай, че в обявлението на основание чл.47, ал,10 от ППЗОП възложителят лоп\,сliil
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕ!ОП, независлlмо от броя tlit

позициите, за които участн}Iкът подава оферта, се подава едиrr ЕЕ.ЩОП,

,1.2. Технпческо предложенItе:
4.2.1.Предлояtение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите специфиttацtltl lt

изискванията на възложителя - по приложеп образеч.
4.2.2. !окумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е зaкoIlllllrlT
представител на участника - оригинал или заверено от учаa,rrr"*ч *оra"a.
4.2.3. ,Щекларация по чл.39, ал.3, т.1 буква,.д" от Правилника за прилагаЕе на ЗОП, че пр!1 I1зготвяIlс
на о(лертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване IIа окол[Iата сl]ела.
закрила на заетостта и условията на труд - пр1l поръчкl! з0 ус,цу?Ll u cmpollllle,,lclпBo, l1o I1])lI,1())l(,eIl

обрсtзеt1,

4.2.4. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е излlсIiвttlIо (rl

възложителя в обявлението.
,1.2.5. .Щруга информачия и/или документи, изисквани от възложителя в документациятzl 1.1 oпllcillIII
като прило)Itения в образеца на техническото предложение.
*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се ко {п,леI(т) ltll

отделно техническо предложение, което се поставя в опаковката,

4.3. Запечатаlr непрозрачен плик с надппс ,,Предлагани цеrrовrr параметрп":



4.3.1. Пликът с надпис ,.Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово прелло)I(ен l lc,
съдърп(ащо предложението на участника относно цената за придобиване, и предложенIIята по дl]\,гIl
показатели с парично изражение - по приложен образец.
4.3.1.1.I{ените следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без .ЩflС.
4.З.1.2. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единиtlни цеIлII tt oбttlit
стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника или мех(ду IIената I-1зllllcallil a

думи и цената представена с цифри, комисията отстранява офертата на участника, като FIеотго Bill]rl lt lil
на предварително обявените условия на поръчката.
,1.3.1.З. При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета IIti llol]l,чlialil
или на отделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се oTc,I-L]ilI Ll ]]i:l,

Предлагаtrето на цена 0 лв за KoHKpeTeI] артлtкул/яоп,tенклатура при наJIичие на обща ценil, не се cLlIllil
за пепълна o(lepTa.
4.3.2. flруга информацtrя лtlllли докуъ,tенти, изисквани от възложителя в документациrtта 11 otlllcllllll
като приложе}lия в образеца на ценово предложеIlие.
4.3.3. I_{eHoBoTo предло}кенItе се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпIiс ..Предлагirtltt

ценови параметри", който съдържа ценовото предлох(ение по т,4.3,1-4,3,2.
Върху плика се посочва:

- наименован}lе на участника
наименование на позицията

+Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се предс1,1ll]r1l

отделни пликове ,,Предлагани ценови параметри'', които се поставят в опаковката.

4.4.Опис на представените документи,
Отtисват се всички документи представени от участIlика в опаковката с документIл, вItлIоllI l,геjl I lo

представеIIите п,lостри, ако има такива.
*Когато поръчката е разделена на обособени позициll, за всяка обособена позиция се п|]е,|lсli]l1,1

о l.]елен опис.

4.5. flокументите по т,4. 1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тяхното paзп,tec,l,Billle.

скрепени неподвижно.

_5.Провеяqдане на обществената поръчка.
5.1. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват уLIастнrIцtlтс
в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата зil
масова ин(lормация.
5.2. Упълlrомощените представители представят на комисията копие на пълномощното.
5.3. На всеки етап от tIроцедурата комисията може при необходимост да иска разясненI4я за j]alIItlI.

зfuIвепи от участниците, иlили да проверява заявените данни, включително чрез l,tзискt]аltе llll
информация от други органи и лица.
5.3.1. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да дока)Iiе, че llle

разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от трети лица задължения,
5.З.2. Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. З и чл, 5. r,.З tlt
Закоп за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирави в юрI]сдrllilll l l l с

преdlеренциатен данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителrrи собствеtIttцtl
5.З.3. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал,1 , т,3 от ППЗ()l I

списък на други лица със статут, който им позволява да влияят пряItо върху деlillост,1,1t ltit

предприятието по начин, еквивалентен на този, вa}лиден за представляващите го Jtица, членовете llil
управителните или надзорните органи - свобоDен пlексп1

5.4. Комисията прилага чл-72 от ЗОП, когато установи, че предложението на няrtой от ytlacTllllцl ITc. с

с повеLIе от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на останалите участници. Члеrr 72 се
прилага само по отношение на предлоItения за цена или размер на разходите, изN{ерими в llapll. ,[,е,

тези, коиlо се съдърх(ат в плик кПредлагани ценови параметри).
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност oT]Iocllo
обстоятелствата ло чл.72, а.т.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходимос'l tll

уrIастника може да бъде изискана уточняваща информация. обосновката може да не бъде пl]I.IeTll li



участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не са достатыllllt, за j{i]

обосFIоват предложената цена или разходи.
5.5. Възложителят може да изисква от участяиците по всяко време да представят BclIrIK}I 1,IллI riac,l ()l

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕ!ОП, когато това е необходllfiI() зil
законосъобраното провеждане на процедурата.
5.6. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител стра}Iите уговарят датата 11 ltilLlll]til
па сключване на договора.
5.6.1. Възлоrюtтелят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка. г|l)ll

условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши действията по чл.l l2.
ал.1 от ЗоП.
5.6.2. Възложителят не склIочва договор при условията на чл.l 12, ал.2 от ЗОП.
5.6.3. Възлотtителят сключва договора в едЕомесечен срок след влизането в сила на решеIIието за

определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предваритеJIно изпъJlненttе Ila

това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заиrlтересоваlII1,1е

участници за решението за определяне на изпълнител.
5.6.4. Когато определеният за изпълнител участник откаже да склюrIи договор, възло)lill1,еJlrl I , ,

прекратява гrроцедурата или олределя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се пI]IIеNIа II

неявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което вl>зло)Itl],tеjlrl l, с

.- /ведомеfl своевременно.
5.7. В случай, че участникът, оrrределеЕ за изпълнител, е неперсонифицирано обедиlIсiIIIс lIit

фиlrчески и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявленIlето jlзltql(ваlIе lil

създаване на юридическо лице, договорът се склIочва слел представяне на документлrте по чл.7() tll
Правилника за прилагане на ЗОП.

6. floKyMeHTrr при склIочваIIе на договора:
б.1. .Щокументи съгласно изискването на чл. 58, ал, 1 от ЗОП, l.rздадени от комIIетентен оргilll. ,]il

удостоверrIване липсата на основания за отстраняване по чл. 54 и чл.55 от ЗОП;
Свl.тдетелството за съдимост следва да е валидно към датата на сключване на договора. BclI,]Iill
останали документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписвiltlе lliL

договора. .Щокументите се представят в оригинал или нотариirлно заверени копия.
6.2. .Щокумепти по чл,67, a,r.6 от ЗОП за доказваItе съответствието с критериите за подбор lta

възложителя.
6.3. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета EIa трети лIIцit.

документите по т.6.1 и т.6.2 се представят и за тях.
б.4. ГаранцIтя за изпълцеIIие на договора. Гаранциите се предоставят в една от следнItте (lорпtII. rrtl

лtзбор на участника:
6.4.1. парична сума;
6.,1.2. банкова гаранция;
6.4.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покрIIтие на отговорността на изпълIIптеля.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума, тя се в}Iася по сметка на възJlо)Iill,]е,] lr.
посочена в обявлението,
6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безуслов}Iа, IleoTпlctlIlNlil lI

изискуема при първо писмено поискване, в което Възлоясителят заяви, че изпълнl.l,I,еJlrгl, llr, с
изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Образсur;г с
препоръчителен.
6.7. Когато гаранц!lята за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в 11олза на в,ьзло)li1.1,L,е jl я _

като застрахователIIата сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранцIlrl ,lll

изпълнение. Преди подпйсване на договора участникът, определен за изпълнител, предстаr]я

засч]ахователната полица и общите условия на застрахователя за съгласуване от Възлоlкителя,
6.7.1. Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранцlIя зil

изпълнение на договор:
6.7.1.1. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят ослIгуl]яl]tl

застрахователно покритие на вземанията по .Щоговор ММТ с предмеl ........
застраховани при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочени,|,е по-jlо_rlv



рисItове: пълно или частично неизпълнение на задълх(ения съгласно условията на cIiJIIolleIIIIrI

. договор;
6.7.1.2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задължеIiIlя
съгласно условията на сключения договор;
6.7.1.З. Лимити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претеflция;
- суп{ата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.
6.8. ,Щекларация по чл.6, ал,2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

6.9..Щекларация за липса на свързаност с друг участник по чл,101, ал.11 от ЗОП във връзка с ý 2, T,4_i

от !Р на ЗОП.
6.10. ,,Щекларация за актуалност.
6.11. !екларация по чл. З и чл. 5, т.3 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
6.12. !екларация по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от Закона за обществените поръчки

,Щекларациите по т.6.8-6.12 се попълват ло представените образци към настоящите указанI]л.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществеItlrте поръtl]ill Il

Правилника за прилагането му.



Образец
БАI{КОВА ГАРАНЦИЯ
за IlзпълнснI{е на договор за обществена поръчка
ПоЛЗВАТЕЛ:
,,Брпкел" ЕА{
6280 гр. Гълъбово,
обл. Стара Загора
Извън града
(0418) 6 2l 28;

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

нАрЕдитЕar.

Телефони:

ДАFIНИ ЗА !ОГОВОРА:
Прелмет на договора:
.Щоговор М .,.... / ............. (попълва се след сключване)
Обща стойност на договора:
Краен срок за изпълневие на договора:.- (.Щоговорът се сключва между ПОЛЗВАТЕЛЯ и НАРЕ!ИТЕЛЯ)

, Сключва се въз основа на проведена процедура с предмет:

Вил п рошедl ра:
Pe(lepeHTeH М ..,.............. (нопtера на конкретната поръчка)
(Възлоrкител на процедурата е ПОЛЗВАТЕЛЯ)
Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ за склк,lчване
на 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 предло)кеtIиеl,о
му.
С настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на
ПОЛЗВАТЕЛЯ и след това тези на НАРЕ!ИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, пеотменяемо и без протест се

задължаваме да заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ паричлtи суми от сумата на банковата гаранц1lя за

изпълнение на договора, която е в размер на (С.човоlt: , ., ., , ., ,, ., ,,) lев0, при спаз]]i,lне

условията на !оговора, на база представена от ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декларация-оригинаJl зll
наличие на неизпълнение на задълженията по договора от страна на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ, коrIто по

условията на договора водят до начисляване на санкIдии и неустойки към НАРЕ!ИТЕЛЯ.

Факсове:



Сумата по тази гаранция ще бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договорil
негова банкова сметка.
Настоящата банкова гаранция за изпълнение на [оговора иN{а срок на валидност Do б0 (tчеспldес,апt)

каленdарнtt drш сле0 ёаmаmа на KpaitHult cplJK за прuключвсlл!е lla всL!чкLt DozoBopHtt зсtDъllJrеl tLlrI

между стра}Iите, съгласно текста на договора.
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на
писмено искане (в оригинал) от страна на ПОЛЗВАТЕJUI, придружено от оригинала на настоящlля

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

конкретната процедура има кпауза за частично освобоrкдаваtrе на гаранцията за изпълнение,
частично се освобоrкдава сума, съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчliа,
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удъл}кен в случай, че действието на догово|]а
меrкду Наредителя и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с KoIlTo се

удъпжава срока на действие на договора или срока за изпълнението му.

!ействието на настоящата гаранция може да бъде продълrкавано по искане на НАРЕ.ЩИТЕЛЯ, aIttl е

направено в рамките на срока на вfuтидността й.

Задъллсаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако
предварително не сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТВЛЯ за това. Това е необходимо във ]]р,ьзl(а

.. ; информираността ни за хода на излълнение на сключения договор и всички възможни
обстоятелства, касаещи възможността за предсрочно неправомерно освобоrrцаване на настоящата
гаранция,
При всички останали случаи, настоящата банкова гараI{ция се освобождава след писмено исt(ане (l]

оригинал) на ПОЛЗВАТЕJIJI или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банtitrва
гаранция, който НАРЕ!ИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при сключване на договора.
За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите нормативни актове, действащtl в

Република България и приложими към съответната ситуация.
дата: ...........
град: ,.....,....

БАНКА:



8. ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Във връзка с методическо указание на Агенцията за обществени поръчки (изх,Nч МУ-4 oI

02,03,20l8г.) и съгласно чл.6J, ал,4 от Закона за обществените поръчки (ЗОГI) във връзка с ý 29. ,r. 5.

б, ,.а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. lirttttrllrrяr

европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.

Поради липса на изградена платформа за подаване и получаване на ЕЕДОП в електронеII вrIд

възложителят дава следното разяснение на заинтересованите участници:
ll! Възмоlкен начин за предоставяне на ЕЕflОП в електронен вllд е той да бъде цифрово полIIltсilII Il

приложен на подходящ оптиtIен носител към пакета докумеIIти за участие в процедурата. Форпtатr,т.

в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдъl]jlii] tilIe,

lIодписва се с квалифицирав елеIсронен подпис.
При подготовка на конкретната процедура възло}кителят създава образец на ЕЕ.ЩОП чрез NlapKllpalIe

на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с лиtIностно състояI]пс

на кандидатите/участниците и критериите за подбор.
Генерираните файлове (espd-Tesponse) се предоставят на заинтересованите участницI{ по електроlIсli
път с останалата документация за обществената поръчка.
|Туб.пttкувсttп се в профttлсt tra хупувсlч0 в елекпlролlllапlа преп1.1ска llct Kolltpeп1llalllal 11о]11,|tл-а, p(lз()c l

,, Обрttзцtt на 0oKllMerttlltt"
llръзка къN{ системата за еЕЕЩОП - https://ec.europa.eu/tools/espd ?lang=en
Стопанският субект зареrкда в системата получения XML файл, попълва необходиплите даtlltlt Il I,()

изтегля (espd-response), след което ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпIJс о,|

съответните лица
Освен информацията, която участниците са длъх(ни да декларIiрат и представят в ЕЕДОП. сl,гласIlо
изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следните общи указания:
l, В Част lI: Итrформация за икономическия оператор, участниците попълват llacl ]\,

Кореспонденцията между възложителя и уаIастника ще се осъществява на пощенски адрес/ел.поrцit_

ицтернет адрес/факс от участника в ЕЕ,ЩОП, При разминаване на информацията върху lIJIIt]ial It

данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в ЕЕДОП.
,2, В Част II раздел Б: Информация за представителите на икономическия оператор, участlIlIцIir,с
вписват в поле ,,Представителство, ако имп такива" лицата по чл.40, ал.1 T.I, т.2 rl т._3 o,t

ППЗОП (лицата, които представляват участника; лицата, които са членове на управител]]li It

надзорни органи на участника; други лица със статут, който им позволява да влияят пряко въl]х),

дейността на предлриятието по начин, еквивалентен на този, ваJIиден за лредставляващ}Iте го лица_

членовете на управителните или надзорните органи).
З. В Част II раздел В: ,,Информация относно използването на капацитета на други субеI<тtt".

участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета на други субекти - I(апаците,га lIii
трети лица по смисъла на чл.65 от ЗОП или подизпълнител/и по смисъла на чл,66 от ЗОП,
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуаJIно да възложи на подлtзпълillil-с.]l

изпълнението на част от поръчката в Част IV ,,Критерии за подбор", раздел В, се попълва Ilpoltell l,t]o

иiрах(ение на възложения обем.

4. Специфични национшши основания за изклIочване:
4.1 . Осъх<дания за престъпления по чл.194-208 , чл,21За-2|] , чл,219-252 и чл.254а-260 FIК.
4.2. Наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.45 от [Р на ЗОП мея(ду участrllllllt,l е ]l

процедурата.
4.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата поръчка на дружествата, регистрирltllll lt

lорисдикции с преференциаJIен данъчен режим и на свързаните с тях лица, включително Ll lll)e]

гражданско дружество/консорциуN,I в което участва дружество, регистрирано в Iорисдllкцllrl с

преференциа"rен данъчен режим, освен при наJIичие на изключенията по смисъла на.lл.3 l.T чл. 5, т.]
от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.
Участниците декларират обстоятелствата относно наJIичието или липсата на специ(lrt.ltltl
национални основаЕия за отстраняване в Част lII, буква Г от ЕЕ!ОП



В случай, че се прилага някое специфично национаJIно основание за изключване ytlacTlllllil)l
декларира в Част III, буква Г от ЕЕ.ЩОП (следващия ред) предприел ли е мерки за реабилитl.tрzutе гttl

своя инициатива.
Ако отговорът е (да) в този ред следва да опишат предприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелстtза,t ll.

свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т.\,2,7 и чл, 5-1.

ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата на участн!Iка.
6.В Част III, буква В от ЕЕЩОП участникът декларира даJIи е участв.Iл в пазарни консултациII Hil

възложителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчка. В случай, че в определеtIIlя

срок по процедурата е получена само една оферта или заявление за участие, които са предоставенtl
от лице участвало в пaварните консултациIл или в подготовката на докуNlентацията за участIiе.
участникът се отстранява от процедурата ако не може да докаже, че участието му в процедурата не

води до нарушаване на принципа за равнопоставеност.

7. ЕЕДОП се подписва от лпцата по чл.40, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ППЗОП, включително с посочваlIе
на имената и в какво качество по смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗОП е положен подписът,

8. Когато в управителен орган на търговско дружество - участник в обществена поръчка е вI(лlочсllо
юридическо лице, ЕЕДОП се подписва и от представляващия същото.

- -). В случай, че едноличният собственик на капитапа не управлява и не представлява дру)Iiес,l,tlо l().

той подписва ЕЕflОП като лице по чл. 40, ал.l, т. 3 от ППЗОП,




