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1. оБщо описАtlиЕ, условиrI и изисквАния зА изпълнЕниЕ нА
поръtIкАтА

1.1. Предпlет на общественатrr поръчка
Предметът на настоящата обществена поръчка е "Извършване на дейности llo полilганс
на запечатващ слолi на !епо за неопасни производствени отпадыlи (НПО) - секцlrя IllA
и Клетки 3 Ir 4 в секция III Б" с технически характеристикLI, посочени в техниrlесl(ите
спецификации към всяка отделна обособена позиция.
Предметът на обществената поръчка е разделен на четири обособени позициl.i:

- обособЬliа позиция ЛЪ1: "Превоз на глина от вьтрешни HacltпI|цla на р-к ,rТрояново-
1" до Сгуроотвал на ,,Брrrкел" ЕА! - Клеткп Ns 3 и J\Ъ 4 в секция III Б"
- обособена позиция Ne2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за офорпlяпе llil llllilc,t,
25 см rr валиране с Rаляк в Клетка М 3 и J\Ъ 4 в секция III Б "
- Обособена IюзицIlя М3: ,,!оставка и полагане на непромит ll непресят пясък в секlцIlrl
lIIA"
- обособена позпцlIя JYэ4: "Разриване с булдозер на пепелпна в секция IIIA, разрllв:rlrе п
оформяне на пластове,от непро r}Iт и непресят пясък и валпране в секцrrя IIIA"

Изпълнението на посочениlе по-горе дейности е с цел закриване и техниrlеска

l]екултивация на съществуващ сгуроотвал и изграждане на депо за неопасни лроизвоllс1-1]еll п

отпадъци на терIлторията на същеотвуващия сгуроотвzUI.
Всеки участниrt моя(е да подава оферти за една или за всички обособенll позиции.

1.2. Срокове и място на изпълненпе на делiностите по общестената поръчка:
Срок за изпълнение на дейнос,гите по поръrIката в пълен обепr: 75 калеrrдарlrrl дrrlr
Срок за изпълнение на дейностите по обособена позиция Л!1: "Превоз на гллlна от

вътрешни насипища на р-к ,.Трояново- 1" до Сгуроотвал на,,Брикел" ЕА.Г{ Ifuетки Nц З и Л9

4 в секция lII Б": 75 календарltи дIIII
Срок за изпълнение на дейноститепо обособена позиция J\s2: ''Разриване на глtlни с

булдозердо40мзаоdlормяненапласт25сп,tивапираrIесваляквКлеткаNsЗиNqzlвсеt(цtlJl
IIl Б ":75 календ:lрнlл дни

Срок за изпълнение на.дейностите обособена позицлrя ЛЪЗ: ,,flоставItа и полагане Iia
непромит и непресят пясък": 55 кдлеItдарни днIt

Срок за lrзпълнение на дейностите обособена позиция Nч4: "Разриваrtе с булдозер lta
пепелина в секция IIIA, разриване и оформяне на пластове от непромит и непресят llясы(.
валиране в секция IIIA": 55 календарни дни

Място на изпълнеIIие: !епо за неопасн}I производствени отпадъци на терлIторията Illt

съществуващ сгуроотвал на "Брикел"ЕА!, находящ се в гр. Гълъбово, в УПИ I-2З, ll1-2З. lX-
З2,Х-26. XVII, ХlХ-26,11 и УПИ ХХХII-2З, в кв. 50З по плана на.,Брлtкел" ЕА!,

1.З. Вариантност на техническата и ценова оферта: Не се допуска да се представят

различни вариа}Iти на офертата

1.4. Условия за формиране на ценпте, плащане:
1.4.1. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка възлиза на 610 000.00
/пtестстотин и десет хиляди/ лева без ДДС.
- Прогнозната стойност за дейностите по Обособена позпция NЪ 1е 188 000.00/с,го

осемдесет и осем хиляди/ без ДДС.
- Прогнозната стойност за дейностпте по Обособена позицця Np 2 е 152 000,00 / cтo
петдесет и две хиляди/ лева без Л"ЦС
- Прогнозната стойност за дейностите по Обособена позиция Л} 3 е 200 000.00/ двеста
хиляди/ лева без ДДС
- Прогнозната стойност за дейностите по Обособена позициrl ЛЪ 4 е 70 000.00/седемдесет,
хиляди/ лева без flfiC.



Така посочените прогнозни стойности на поръчката представляват максималния фIлнаlIсов
ресурс осигуреIl от възло)Itителя. Предложени цени (обща стойност), които надхвърJlя,l,
прогнозната стойност по поръчката, ще бъдат отстранявани като неотговарящ!1 lla
предварително обявените условия Ila Възлоя(ителя.
1.4.2.Валута - Валутата на офертите да бъде български лева,

1.4.3. !ругп условия за формиране на цената - I-{ените в офертата на участника да са боз

ДДС и да включват всички възможни разходи на Изпълнителя по изпълнението H2t

поръчкатq.
I_{ениtе трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е друг1.I условtlя,

Ifредитни и платежни средства, форми на плащане и гаранции, освен изричIIо упомеIIатите t}

!окументацията за участие.

1.4.4. УсЛовпята на,плащане: по банков път, с ллате}кно пареждапе, по следtIата cxefi.la:

1.4.4.1. НачrIн tla плащане на траllспортните дейностlл по Първа п Трета обособсrlit
позllцltя:
РазплапIането ще се извЪршва по банков път, до 45 (четlлридесет и пет) дни след предстаl}яIlе
на следните документи от изпълнителя:

- Обобщаващ приемо - предавателен протокол документиращ извършенIiте г]l]e,l

съответния месечен период превози! съдържащ информация по товарителнйцIл, п,,ьт,rlll

листи или кантарIIи белеrrtки за лревозените до Nlестоназначението колlлчества 1,о]]tц]lt.

подписан от двеl,е cTpaHtl без забелеlкки;
- Копия от издаден}Iте през Nlесеца пътIIи листи и товарителницIi с подпIJсllте llil

лицата, които са приели товарите по N,Iестоназначението иN,t;

- Копия от кантарни белетtки - припож!tмо само за трета обособена позLlция;
- Орttгинална r|raKTypc ]а дъл)l(имаlа сIойност,

Срокът за плащане запоqва да тече от датата на последно представеният документ. Заплащаг
се превозените до l\1естоназнаl IeH ие t(оличества в кубичttи метри и TolloBe. без да се взе|\liL

предвид изминатото от ППС на Изпълнителя разстояние до Сгуроотвал на ,,Брикел" EAfl,
I(ypcoBe пълен и празен или престои.
1.4.4.2. Начпн на плащане на извършенIIте деI"lностIl по Втора Il четвърт1l обособеIIlr
позицIIя:
Разплатrlането ще се извършва по банков път, до 45 (четиридесет и пет) днrt след представяIlе
на следните документи от изпълнителя:

оФоtэмя Фактура за ст
Часовете, в които N{еханизацията е била във фактически престой, ]\laкap lI с работеtt1

двигател, няма да бъдат заплащанIr.
Зад,ьлжителни атрибути при оформянето на месечна работна карта за отlпlтане на

работата на машината са:
- (lирма изпълнител (!оговор Nч), марка, модел и номер на маши}Iата, п4ecell Il

година.
- дата, имена и подпис на оператор, смяна (дневна).
- начален мото часовник, краен NIoTo часовник, отработени мото часове.
- месторабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършеIIarта

работа.имена и подпис на опълномощено от Възлолсителя лице.
Срокът за плаtt(ане започва да тече от датата на последно представения докуN,lент

1.4.5. !руги условпя свързани с отчитането на лlзIlьлнените дейностlt lr Harllllla ll1l

тяхното заплащане



()бспlItr,е. tlрсдвLIдени в съответната обособена позIлция за I,IзIIъji}IеIIIIе oI Изпълнl.tIе';lяt по
-ц()гоt]оl)а ]а въ}лагане на обulествената поръtп(а. к(-,ито ]\Ie )l(jl),Bl]eN,Ie l I I Io са ll,]гIьлIIенtI ().г

В ь ]:lLlll(ttтеля. IIte се пl]исIIадат от обция обепl lril зarло)кените II() позtILllIяl-а Itpс,I tlo,]lllI
;<tl_;ltt.lccTBa работлt.

lJ:r Itt,zltдIITc на оцсIIка-l,а, зit BcrlKa позIlцIIrI, ,Ja I(оято IIодавil,|' o(lcpTIl, \ частlIIIIlIгIс
r,;rrlбtra да посочат:
За обtlсt.беtlа lIозrlция Л!1 :

']it обособена позrIцrtя Лл2:
'ja обосо(lýt]д ц(]]!1цид.Ц ! L
']а tlбособсltа rIозrlция ЛЬ4:

ел1lнtlчIла цена и обща cToiiHclcT
ед!IничIIа цена ll обща cl,ttiiHtlc l

едIIнлIчIIа цена tl обша cToiiHocr,
единиtIна цена и обща cloiiHocr

1.5. l{pII r,ерпr"l за оценка па офертrrте: lIкоIlо]чIiческlI llаI-|-ltзго]IIlп or}ep,l,a, It:lpa]eнil чре]
lIaii-lIIIctta Ilclltt rro cbol1lBeпlHOlrrп ltозиtlлlя.
I{1lrr rериii зh оценка на о(lертите }I класиране на ylIac,I.H}.l ците е I Iрсдло)I(еtlitl.а rlal'I-1IIIcItrl
tlclla за [Iзп,ьJlПепIiе На поръчкага, В тази стойIrост трябва да са вклIоtIенL BcIltII(l.t разход]l lrit
[,,1зIlълн ll,tеля за цяJlостното изпълнен1.1е lla поръчката,
Фo1lltll1,1attc ,,о 

'te,tari. 
която ще участва прл1 оцеtIяванеlо - llредло)I(енага едIItItlчIIа цена се

YNIIlo)I(aBa II() прогнозпите количества. обявеrIи от въз]l()п(лIтсля -]а cboTBc]HilTa обсlсобеIlа
II()]lIltlIя.

1.0. !оп l,.lllll l r.. tlllt ]t!IIскваlIIIя Kb]rt ччастtlItцItте:
1.6.1.ла 1lазполаIа с IIHcTpyLfeHTl.I. съоръжен1.1я II техн!IчесI(о
II?пъ,пIIсl]lIе lIit съответната обособена позеllея от поръчкаl.аi
l.(1.2.,,ta I ll]Ii,цага необходипtлIте мерки,Itа опазване на околнатal
NIсI]I(I] зх осtlгуряваI.Iе на злравс rI безопасrlост на трудаi
1.6,], ,ta спа,]ва охранрIтелнлlя режим в дружеството възJIожите_II.

1.7. I,1зlrсltенt,lяtа по логоВорите за възлагане IIа IIастоящаlа сrбulес.гвена ll0рьчl(а.
BI(JlIo(IIITe,цHO |езII на Цеllи и коJiиtIества се извърIllват по 1.1зклIоLIеI Iис- в,ьз OctloBzl IIil lJ,litll]\,lIlo
IIlIcNIcIJo cblJlilclie IJa странлI],е. по реда ll IIа основанияIа. предв}lдсII}l в чл, l]6 rlаЗОП,

оборудваrIе. IrеобходлIпtll за

среда. l(aкTo tt tlеобхс1.1lи,1,Ilтr,е

2. тЕ,хн ичЕскА спЕциФикАция



Обособена позиция
IIасипища на р-к
СеКЦИЯ III БD

J\Ъ 1 - "Натоварване, транспорт и полагане
,,Трояново-1" до Сгуроотвал на ,,Брикел" EAfi

на глина от l},ь,греtп н I1

- КлеткIr Л! 3 ll ЛЪ -| в

I. Превоз на глина от вътрешни насипища на р-к ,,Трояново- 1" до
Сгуроотва.гt Еа ,,Брикел" ЕА! - Клетки Ns 3 и Nq 4 в секция III Б;

1 Транспорт на траl]спортно разстояние 24 км в едtrа посока при

у- 1.60т/мrЗ

мз 90 00().()()

Необходимzitа техника за осъществяваlrе на дейностите е: не по - п,lzl[I(o or' 6/шест,/ бllсlя

товарни автомобила тип ,,саптосвал" с товаровN{естип,lост минимум 20м',
изtlсttванttя t<bм пrcхнолоztlяпlп Htl llзпъл енllепlо
11ревозът се осъUlествява с превозни средства на ИзпълrrитеlIя,
Заплерваttето на превозеното количество се извършва чрез переодично претегляне на

наIоварените ППС с aBroBeзlla и преобразуване на превоiени,lе ]\Iilси ol гонове в кlбtlчtltl
N,lетри при коефициент образуван в съответствие с обемно тегло на глината 1.6 t/r.-rЗ /едно

цяло и шест десети ,loнai на метър кубичен/,
Изпълнителят трябва да прителtава всички необходимrи документи предвидени в

заI(онодателството за осъществяване на превоз на товари.
Транспортирането на l)Iицата се извършва като товарите бъjат защитеrtи срешt1' рХзсипцаItе с

платнище.
Изпълни,гелят е длъя{ен да покрива товара с непромокаеми покриваIа преди IIапусI(i,lне

територията на ,.Мини Марица Изток" ЕА!, независимо от метеорологичните усJlовI,{я
След осъществяRане на превозите, Изпълнителят представя:

l, Товарителници;
2, Пътtlи листи;
3, Обобщаващ lrротокол за действително изпълнеllите транспортни деlirtостtt:
4, !анъчна фак,гура.

Срок за изп,ьлнение на дейносr,и,ге по обособена позиция N!1: "Превоз на ])IIIHa rlт

вътрешнll насIlпища на р-к ,.Трояново-1" до Сгуроотвал на,.Брикел" ЕА/{ Клетки Лq 3 rr Nl
4 в секция III Б": 75 календарни днIr

Обособеrrа позиция ЛЪ2: "Разриване на глини с булдозер до 40 м за оформяне на пллст
25 см и валиране с валяк в Клетка Л! 3 и Ns 4 в секция III Б "

IJеобходимата техника за осъществяване на дейностите е: Булдозер 25 т. - 1 брой; ВаляIt 1j r,,

- 1брой
Срок за IIзllълненIlе lIa дейностите по обособена позиция Nч2: "Разрrtване на lJIIiHI] с

булдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 см и валиране с ваJIяк в Кrrетка Nc З llNl 4 в сеtсt1llя

III Б ":75 калеIlдilрнl| дни

Обособена позиция J\!3: ,,.Щоставка rt полагане на непромит и непресят пясък l}

IIIл"

Изttсквпttttл t{bM пrехноло?ttяпrа lro ttзtrълненuеrпо tlplt Dоспlавкаmа на пепрu|tuпl u
н е tl р е с я п, п я съ к/б ttл п с пl р tt :

п. Разрl.tване на глини с бу"tдозер до 40 м за оформяне на пласт 25 см и
валираIте с валяк в Клетка Nq З lr J\Ъ 4 в сеrtчия III Б;

1 Разриване на глини с булдозер до 40м. за оформяне пласт 25 см м' 90 0()0.()()

2, ВirллIране с валяк в К,петка Лq З rr Nq 4 NI' 90 000.()()

оставка }I полагане на It

оставка и полагане I{a н

l]ясък



Превозът се осъществява с превозни средства на Изпълнителя,
Замерването на превозеното количество се извършва чрез претегляне на HaToBapeHrrle ППС
на автовезна на мястото на товарене. Изпълнителят представя кантарна белелска за BceI(Il

извършен курс, като при липса на такава се счита, че курсът не е извършен, незавliсI.IN,lо lle е
отразен в подписанIл товарителница и пътен лист.
Изпълнителят трябва да притеrкава всички необходими документи предвидени в
законодателството за осъществяване на превоз на товари,
Транспортирането на пясъка/баластрата се извършва като товарите бъдат защитенrr срещу

разсипване с непромокаемо покривало след натоварване, независимо от метеорологI{ч Il l1,1e

условия l'

След осъществяване на превозите, Изпълнителят представя:
1. Кантарни бележки;
2. Товарителници;
3, Пътдrи листи;
4. Обобшtавац протокол за действи гелно изпълнени tе 1ранслор,l ни дейносr и

5. !анъчна фактура

Обособена позиция jYo4: "Разриване с буллозер на пепелина в секция IIIA, разрrIвлllе ll
оформяне на пластове от непромит и непресят пясък II валIlране в секцлlя IIIA"

Необходимата техника за осъществяване на дейностите е: Булдозер 42 т. - 1 брой; Грейлер l7
l. - 1 брой: Вапяк |j т. - l брой

Срок за изпълненIlе на строителните работи обособена позиция N!3: "Разриваttе с
булдозер на пепелина в секция IIIA, доставка и полагане на непромит и непресят лясък,

разриване и оформяне на пластове! и валиране в секция IIIA": 55 календарIrIl дIlIl

излtсквttнлtя към mехноло?uяmа на uзпълненuепlо на Dейносmuпrc
Изпълнителят осигурява технически изправни машини. В рамките па денонощliето

може да бъде отработена само една 8 часова (лневна) смяна с оператор, Всяка п,rашина с
оператор моя(е да отработи толкова смени (дневни), колкото е броя на каJIендарниl,е лl]l1 ts

отчетlIия месец, За доказване на техническата изправност на всяка машина, учас,tIlлII (I,i,l е

представят копие на талона й за технически преглед, вzlлиден към датата на подаваIIе IIа

офертата, съгласно Наредба 2012'7 ,05,200Зг, за извършване на технически прегле.ц]I ,]а

проверка на техническата изправност на земеделска, горска техника и машини за зе]\ltill

работи.
Всички разходи по изпълнението на предмета на поръчката, експлоатация, поддръ)I(Iiа

и обслуlкване (включително гориво-смазочни материали) на машината, работни з|lплtll ll.
здравни и осигуритеJIни плащания, разходи за транспорт на персонала и всиtIки дl])/гll
съпътстващи разходи са задължение на Изпълнителя и са включени във (lорп,lираtllлте

единичните цени, представени в офертата на Изпълнителя и съответно и в договора за

обществена поръчка.
Изпълнителят осигурява за всяка машина оператор/и с необходимите опIt,г Il

квалификацIrя, пр1.I спазване на нормативните изисквания.
Изпълнителят се задълх(ава да извърши дейностите на свой риск.
Работите на обеrtта ще бъдат изпълнени и отчетени съгласно указаI]иятil IIat

Възлохсителя и в съответствие с действащите строителни нормативи. .Ща се спазват
изискванията на действащата нормативна уредба за здраве и безопасност при работа lt

противопожарна безопасност - ЗЗБУТ, LIаредба Nq 2/2004 г. за минималните изисквания зit

ш. Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, доставка и полагане
на непромит и непресят пясък, рд]риване и оформяне на пластове, и
валиране в секция IIIA.

1 Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIД ]t{' lti8 lJ()().()()

2. Разривапе с Грейдер за о(lорпляне на пласт l2 см TolIa 2(l 4б().()()

3. Валиране с валяк в секция IIIA lvl' l88 ti()0.()()



здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, Противопотtаllt I t rтe

строително-технически норшrи, Наредба 1з-2З'77115,09,201 1 г. за правилата l] HopNtIlTe за
пожарна безопасност при експлоатация на обектите и др.

Въз р алке н u я з а tt е Dосплапtъ цлt :
При възникнzt.tи рекламации относно изпълнението на дейностите по лоръчI(ата

Възлоrrtителят подава писмено възражение към Изпълнителя. Същият е длъжен в срок до 2
дни от получаване на рекламацията да изпрати на обекта свой представител за съставяне llal
констатйвец,протокол за отстраняване на недостатъците.

Срокът и начина за отстраняване на недостатъците се съгласуват между cTpaн}ll,e в

констативния протокол, като този срок не lvloжe да бъде по-дълъг от 10 дни от датата Hal

про,tокола, Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци, след което се съставя н()в

протокол за приеvане на рабогаrа по възра)кение]о.

поdлtлн а н lt лtо tttltH tt :

При отсъствие от обекта, аварии и ремонти на маIпините с продължителност повеtIе
от 24 .Iaca, се изисква същите да бъдат заменени с другиJ които да бъдат с поI(азатели
отговарящи на изискванията ло процедурата.

Подмяна ще се допуска в следните случаи:
_1. По изрично писмено искане на Възлояtителя.
2. При изрично писмено съfласие на Вьзложителя.
В горните случаи, Изпълнителят представя на Възлолtителя свидетелството зtl

регистрация част I на новата ма]Iина 11 осноRанието за ползване (логовор иJlи друг
доrtумент).

Подмяната се извършва само ако N,lашините са с показатели, отговарящIl на
изискванията по процедурата.

Докvменпч съllровоэкdпttltt лtзttълнен uеmо нп поDъчкаtпа :

оФормя Фактура з

*фт-

година,
- дата. имена и полпис на оператор,!щдццдц9д!qL

Изготвил:
христо хр в
Инлк. ttHB. - оtпdел ,,ЕИС"

3. ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЗА УЧАСТИЕ, ПОДБОР И ВЪЗЛАГАНЕ



з.l. прлвилА 1.I критЕрии зА yLIACT|,IE

Обшlrl trзrIскв:rнlIя къNI участнrrIlIIтс в процедуратл

О ý С;IУЧай. чс У.Iастникът участва като обедиIiенrIе- което Iic е pel,ltcl ptlp|tнo l(al0
саNlOстоятелно юридическо лице с],ответствието с крIIтериrIте за полбо1l се ,ItоI(азва ()-1.

oбc.цllltcttl,tcTo учас'Iник. а не от всяко от лицата. вl(лючеiItl в него. с изк,,lIо(IеIlпе на сl,ответна
|)el llСТ[]аIIlIЯ- ПРеДСТавяIrС IIа серти(lt-Iкат или дl)уго условие. необхолlrмо за tl ]Il,b.]HetlIIc IJa
поl]ъчl(а1-2l. с]rгласIIо изliскваIIията на ноI]мативен или a/l]\I IlIJ истра гll BcI I ак], l.t съсlбраrзно

l)аЗ l lрС]lС.пс IIието на участието на ]lицата прлI изпълнеIlllс на деiilltrстltтL.. I lpell ]]1.1rlclto в
,цоI,оворat Sа създаване IIа обединението.
. [le Се ИЗИСКВа Създаване на юридиtIеско ллlце. кога,I,о учirстlllIl(ът. о]rрсделсII }а

IlзIIL.пIlIlтс,rl е обедltнение на (lизически и/т.тли tс'lридически Jllll]a, !оговоllт,т зrt общесIвеttаt
IIol]l,tll(il се сключва след като изпълнитеJIят представи на възло)кIiте_llrI зarвсреIJо копIIс от
}'JlL)с'гОверенrIе за, данъчна рсгистрация и за регLlс,граIlия по БУЛС'l'А'Г tla сr,здадено гtl
СtбеДtt tretl trc. Ако обединеttието се състои от чу),кдсстl]ан}tлt (ltIзлt.tесtсrl lrhtлlr кlрl.т,ци чссl<rt
лIII(il. l,с предс]'авят еквиваJlентен доI(уNlсtlт за l]el истр[tц}Iя o.I. лъl]жава.tа в коя].о сzl
)rc IаI I()BcIJ l.L

. Вьз.цожtllелят отстранява от участие в Ilроцедчрата за възJIага}Iс lta обlltсстLlсtlа
порьLIl(а у.IatстниI( за коfото са налице обстоятелствата по чл. 54. a,;l, I. т. ]-7 tл чл, 55. a,,t. ]- т,
] от ЗоIl. У.tас,rник. за когото са нал}lltе основание по чл. 54. ал. l. r,. 1-5 и 7 orr З()II.
IlfiIa пра]}о да предс,гави доказа,гелства. в съотвстствие с чл.56. ал. l. r.. ].2 и З ol.
ЗОl I. че е предпрлIеЛ JчIерки. I(оитО гарантират IIеговаl,а наде)l(д]lост. вl,п|]еки
IIajllItlI.]e го IIа съответното основаlIие за oTc,I раIIяване,
' У,Iастн}ll(ите следва да предоставят (декларират. Kal,o дек.параltията се Ill]llлага I(b]\I
ЕЕдс)п) в част III.. буква ,.Г" от Единrtия европейскtl ДОК)'NIеIIт за обutествени lltrllbчI(lI
(ЕЕдоп) -![Iпсата на основания по чл.3. т,8 от Закона за и коIIом и чесl<rtте 1.1 t|lиtlансовltте
отIiоIIIеtlлIя с др\:)I(ествата. регистриранti в юрl1сдикцлl}I с пllеферен uиаrпен даIIыIен pc)KII\I.
I{OH,I рOJrIl]ани,l е от с ],ях лица lI l е\l]ите действитслнll собствениц1.1.
о flеклараLtията за липсата на основания lto чл. 3" r,. 8 от ЗакоIла За Iлко[IолIl,tчссl(и I е 1.I

tIl l t l tllнсовитс отноUIеIlия с дрчжестtsата. регистрирани в lорлIсдикциrI с пpe(lelletIutla,lIeH
.,lаllъчен l]ежIIN,l. коIlтролиl]аIIите от с тях лицil и TexHpITe действите.ltнlt собс.rвсltи r(t t. сс
пl]l1,IIаг.1 къь,l ЕЕflОП.

1. оБрА:]ци нА оФЕртА зА уtIАстиЕ



4.1. ОБРАЗЕЦ НА ОФВРТА ЗА УЧАСТИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N91

ЩО: "БРИКЕЛ"ЕА! - гр. Гълъбово

от:
Участник:

Адрес закор.9спонденция:

тел, : .................,....., (laKc:

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедурzl по
Закона за обществените поръчки и Ви представяме нашата оферта за участие в обявено,I r-l

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег.J\ч |2200212017г. с

предvет: "Извършване на дейности по полагане на ]апечатващ слоI"I Hil .Щепо зrt

неопасни производственп отпадъци (НПО) - секчия IIIA u Клеткп 3 rl ,l в сеIсцrIя III Б".
в частта за обособена позицIIя J\Ъ 1: "Превоз на глина от вътрешни насIlпtlцlа Hil р-к
,,ТрояlIово-1" до Сryроотвал на ,,Брикел" ЕАfl - Клетки J\i 3 и l\} 4 в секцпя III Б".
Подаваме офертата си при условията, обявени в обявата по обществената поръчlitt lI

приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло о,l,tIzlс.

.Щекларираме, че:
1, Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с усJrовията за участI,Iе l]

обявената от Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възрахtения и ще спазваме всliчкlt

условия на възло}кителя, посоLIени документацията и техническата специ(ltrкация, Ko}l,|,o се
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

2, Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проеi(т IIа

договор, приемаме ги безусловно и без възражения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на валидност на нацlата оферта е l50 дни, от датата която е посочена за даl,il

на получаване на офертата.
4, Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бъдепt

избрани за изпълнител, ще склlочим договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0% от стойността на договора rце

предсlавя в следнаlа t|opMa: ,............
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/

6. Приемаме. в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването IIа

договора, да представим документите по чл. 112, ал.1 от ЗОП, както и гаранцIIя ,]il

изпълнение надоговора.

неразделна част от на
l. Опис на док)ментите, съдържащи се в опаковката, за обособена позиция J\q1

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Eдttttett
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а когато е

приложип{о за всеки от участниците в обединението, което не е юридичесI(о лllце, ,]а

,.. e-mail:



всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат алIга;,кliраlI It R

изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал.2 от ППЗОП във
връзка с чл,67, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ.ЩОП може да бъде изтеглеlt clr,

официалната страница на Агенцията за обществени поръчки - wl\v.aoD.bg
Забележка: В Раздел Ill буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участIlиците следвir да

попълtIят съответната инt]lормация за удостоверяване липсата на осно]]аtlия за
отстраняване от процедурата съгласно чл, 107. т.4 от ЗОП и чл.З, т.8 и чл.4 от Закоtла ,за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистриранli в IорисдиliцIIlt с

преdlеренциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действиt,е;ttltt
собствеПицй"(ЗИФОДРЮПДРС)

З. .Щокументи за доказване на предприетите Nlерки за надеждност (когzrто е

riрилолtипIо).
4. ,Щокументите по чл.З7, ал.4 от ППЗОП (когато е приложимо).
5. flекла.l;ация от подизпълнителя, tle е съгласен да участва в изпълrIеIIието IIа

поръчката (когато е fiрилоlrtимо)
6. !окументи за поетите от трети лица задължения. в случай. че ),tIастник,ьт се

позовава tla капацитета на трети лица.
7. !екларациi за отсъствие па обстоятелствата по чл,З, т,8 от Законtt зlt

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрираrIи в Iорисдикциl] с
пре(lеренциален данъчен режиlчl, контролироните от тях лица и техните действителtrlt
собственици във връзка с участие в процедура за в,ьзлагане на обществена поръчка

8. ,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл.l i)1- ал.11 от ЗОП.
9. Техническо предложеl,tие, съгласно чл.39. ал.З от ППЗОГI - по tlбllсtзец rstlt

d oK1,-lt е t t m at 1ttяttt о.

10, flокуплент за упълноN,rощаване
/Описваr, се и се прилага нотарIлално завереното пълнол,tощно на подп Iicl]a1lll.i,l

офертата, когато това лице не е лицето, което представлява друпiеството учасl,Itllк II()

закон/.
11. Плик с надпис ,, Пlled-,tctzcttt ч lleHoBll пapa.|!eitrl)t/ ", който съдър)tа lleHoBo1,()

предложение на участника, по представения в документацията за участие образец.
12. Дпуги документи, по преценка на участника:

.Щата:
Подпис:

(tt,lte u фсtмttлчя)

4.2. оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ _ оБосоБЕнА позиция м2



ЩО: "БРИКЕЛ"ЕА[ - гр. Гълъбово

от:
У.rастник:

тел,: .........,............., факс: .......................,., e-mail:

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

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата заявяваме, че желаеNI да участваме в откритата от Вас trроцедурir llo
Закона за общественtлте поръчки и Btl представяNIе нашата оферта за участие в обявеttt, t..,

публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег.N |2200212017г.с
предмет: "Извършване на деirностп по полагане на запечатващ слоii на lelto за
неопдснп производствени отпадьцп (НПО) - секция lIlA и Клетки 3 Ir 4 в секция III Б".
в частта за обособена позшrIия Л} 2: "Разриване на глинlt с булдозер до 40 пr зir
оформяне на пласт 25 см п валиране с валяк в Клетка ЛЪ З п ЛЪ 4 в секцIlя III Б ".

Подаваме офертата си при условията, обявени в обявата по обществената поръчкtl lI

приложенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцrtло o,1, нас.

,Щекларираме, че:
l. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с условията за ytlacT]ie в

обявената о,г Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възраrкения и lце спазваме BcиLIKtl

условия на възложителя, посочени в документацията и техническата спецификация, KollTo се
отнасят до изпълнението на порьчката, в случай че същата ни бъде възлоrкена,

2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проеI(l, Hal

договор, tlриемаме ги безусловно и без възрах(ения, и сме готови да ги изпълним.
3. Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посоtlеI{а за дitта

на получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор, приемаме ги и ако бт,лепI

избрани за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок,
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 0Z от стойността на доI,овоl]аt II(е

представя в следната форма: .,.....,.....
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/

6. Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде приеr,о при подIIисваIIе,го tlil
договора, да представим документите по чл. 112, a,r.l от ЗОП, както и гараlIцlIя за

изпълнение надоговора.

неразделна част от на
l . Опис на документите! съдъря(ащи се в опаковката, за обособена позиция N!] l
2. Единеtr европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Едlлllелt

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за уrIастника, а когато е

приложимо за всеки от участниците в обединеrrието, което не е юридическо лиtlе, зti

всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажираllt] ll



изпълнението на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал.2 от [IllЗОlI в,ьв

връзка с чл.67, ал,З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕflОП може да бъде tлзтеглеII tlг
оt|-rициалната страница на Агенцията за обществени поръчки - www.аор.Ьц

Забелеlкка: В Раздел lII буква Г от ЕЕ!ОП кандидатите или участIlиците следва да
попълнят съответната ин(lормация за удостоверяване липсата на основанIля за
отстраняване от процедурата съгласно чл. 107. т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 и чл.,l от Зirкоttil за

икономическите и (lинансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдt{кttltIl с
преференциален данъчен ре)Itим, контролираните от тях лица и техните действителtltl
собствеtlици (ЗИФОДРЮПДРС)

3, fiокУменти за доказване на предприетите мерки за надеждIIост (когато е

приложиNlо).
4, !окументите гlо чл.37, a,r.4 от 1lПЗОП (когато е прилолtимо).
5. ,Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпъллIението lla

поръаIката (когато е прилоrкимо)
6, !оItумеrrти ' за поетите от трети лица задължения, в случай, че учдgl,п,l n,n,,, aa

позовава на капацитета на трети лица.
7. Щекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона ,за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регис,грирани в юl]IlслIlI(I tllll с

преференциален данъчен режим, контролироните от тях лица и техните дeiicTBtrTertI I t t

собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена порыlliа
8. ,Щекларация за липса на обстоятелствата по чл.10l, ал.11 от ЗОП.
9. Техническо flредложенllе, съгласно чл.39. ал.З от ППЗОП - пtl tlбlrсtзсt1 ,lttt

ё о Ky,v el t пl ct t 1t tlпll ct ,

10, .Щокумен,r за упълноNlощаване
/Описва,г се и се прилага нотариално завереното пълноN{ощно на подпltсвilllll Iя

o(lepTaTa, когато това лице не е лицето, което представлява дружеството учасl]нI4I( ll(l
закон/.

11. Плик с надпис ,,ПpeD,tctzcttttt t|elloBll пclpc:-llenlpti ", който съдър)ка ценоl]о],о
предложение на участника, по представения в документацията за учас гlrе обllазеr1.

12. Др),ги документи, по преценка на участника:

fiaTa:
Подпис:

(tt.lte u r|амttлtut)

4.3. оБрАзЕц нА оФЕртА зл учАстиЕ - оБосоБЕнА позиция n}з



тел.: ..,.,...,,..l.,.......,, фаrtс: ,..,...,..,..,,.,,.,,..,., e-lnail:

С настоящата заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по
Закона за обществените поръчки и Ви представяме нашата о(lерта за участие в обявенtl,гсl
публично състезание за възлагане на обществеtrа поръчка с рег,N! 12200212017г.с
предvет: "И]вършване на деI"lности по полагане на запечатващ слой на !епо l:t

нOопасни производствени отпадъцп (НПО) - секция IIIA и Клеткп 3 и 4 в сеlсцrrя III Б".
в частта за обособена позиция ЛЪ 3: "flocTaBкa п полагане на непромпт ll непресят
пясък в секцrrя III А".

Подаваме офертата си при условията, обявени в обявата по обществената поръчка lI

прIлло)кенията към нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло о1, нас.

,Щекларираме, че:
1. Запознати сме с документацията, с проекта за договор и с усJIовIIята за ytlacTlle в

обявената от Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възратtения и ще спазваме BcII.lKlI

условия на възло}кителя, посочени в документацията и техническата спецификация, l(оиl,о се
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възлоясена.

2. Съгласни сме с клаузите, условията и задълженията ни по приложения проеI(т llir

договор, приемаме ги безусловно и без възралtения. и сме готови да ги изпълним,
З. Срокът на ваJIидност на нашата ос}ерта е 150 дни, от датата която е посоченil ,]al ]la,ltt

на получаване на офертата.
4. Запознати сме с условията за сключване на договор) приеN,Iаме ги и ако бъдеп,I

избрани за изпълнител, ще сключиN,I договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 4 Уо от стоЙността на договоI)а lце

предсlавя в следната (lopva: .............
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/

6. Приемапле, в случаите, че нашето предложение бъде прието при подписването Iia

договора, да представим документите по чл. 112, ал,1 от ЗОП, както и гаранция за

изпълнение надоговора.

llеразделна част от на
1 . Опис на документите, съдърп(ащи се в опаковката, за обособена позиция Nl l
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ВЕДОП). ЕлинеIt

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участниItа, а когато с

приложимо за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лиIlе- зil
всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито pecypclr це бъдат анга)кUраIItI в

1.Iзпълнението на поръчката, или декларация па основание чл.44, ал.2 от ППЗО1-I във



връзка с чл.67, ал.З от ЗОП. Стандартен образеч на ЕЕ!ОП може да бъде изтеглен о,г

официалната страница ва Агенцията за обществени поръчки - www.aop,bg
Забележка: В Раздел IlI буква Г от ЕЕЩОП кандидатите или участниците следва д2l

попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основаниri за
отстраняване от процедурата съгласно чл. 107. т.4 от ЗОП и чл.З, т.8 и чл.4 от Закопа за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисд1lI(tlttl.i с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителtrtt
собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

З. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когатсl е

прилохсийо);
4. !окументите по чл.З 7, ал,4 от ППЗОП (когато е прилолtимо).
5, .Щекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълlIеlIIIето II1l

поръчката (когато е прилохtимо)
6. ,Щокументлl за поетите от трети лица задълп(ения. в случай, че ),частt]1.1къ,г сс

позовава на капацитета на трети лица.
7. flекларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.З, т.8 от Заttона за

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в IорисдикцIIt.t с

преференциален данъчен режи^{, контролироните от тях лица и техните деt-Iстви,l ejl tlll
собственици във tsръзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

8. ,Щекларация залипса на обстоятелствата по чл.101, ал.1l отЗОП.
9. Техническо предложение, съгласно чл. З9, ал.З от ППЗОП - по обlлttзе)1 оп

D о Ky.lt е l t tп ct t1 t t яl п ct.

10. .Щокумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълноNlощно на подписваLI(I,IrI

o(lepTaTa, когато това лице не е лицето! което представлява дружеството участнllt( по
закон/.

11. Плик с надпис ,, ПреO-псtzсtrttt 1|eHoBLl пtlрttllепtрlt ", който съдържа цеIlовото
IIредложение на участIlика1 по представения в документацията за участие образец.

12. Други документl.t, по преценка на участника:

!ата:
Подпlлс:

(tt _lt е tt ф tt.ll tt,пttя)



4.4. оБрАзЕц нА оФЕртА зА учАстиЕ _ оБосоБЕнА позициJI л!4

!О: "БРИКЕЛ"ЕАД - гр. Гълъбово

от:
Учасl ник:
Адрес за кореспонден ци я : ..,..,..,..,..,..,..,,

lел.: .,......,........,..,..- (raKc: e-mail: ,,....,,.....,
Лице la контак I и:

Р озп.ц cttt t спll елн ct c-l t е пtt;tt -,

IBAN:....,.......... BIC:,..,..,.....,....,,.,.,.......,....................:

Бапка: ............., rрал/клон/оlРис:..............,.....,.,....,1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящата заJIвяваN{е, че желаем да участваме в oTKpLlTaTa от Вас процедура по ЗаItоllа за
обIцествените поръчки и Ви представяме нашата odlepTa за участие в обявеното от Birc
публично състезание за възлагане на обществена поръчка с рег.ЛЬ 12200212017r,с
предмет: "Извършlване на деI"lностII по полагане на запечатваш слоl"I llit !tпо llt
неопаснII производствени отпадъци (НПО) - секция IIIA rr Клетки З Ir ,l в секr1llя [lI Б"в
частта за обособена позицrIя J\Ъ 4: "Разрпване с булдозер Hil пепелIIIIа в секцlIя llIA,
разриване и офорпrяне на пластове от непроп{Iлт п непресят пясък., валIIране в ссIiцlIrI
IIIA".

Подаваме офертата си при условията, обявени в обявата по обществената поръtll(il ll
приложенията къNI нея, публикувани в профила на купувача, и приети изцяло от Hatc.

!екларираме, че:
1. Запознати с {е с документацията! с проекта за договор и с условията за ytlacTlle t]

обявената от Вас процедура по ЗОП. Приемаме без възраiкения и Iце спазваNIе всIIчкII

условия на възло)Itителя! посоченLl в документацията и техническата спецификация. KoIt1,o се
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възлолtена,

2, Съгласни сN{е с клаузите9 условията и задълженията ни по приложения проеl(т tla

договор! приемаме ги безусловttо и без възралtения. и сме готови да ги изпълн}Iм.
3, Срокът на валидност на нашата оферта е 150 дни, от датата която е посочеllа за лата

на получаване на офертата.
4. Запознатrл сме с ус-ltовията за сключване на логовор, приеi\lаNlе ги и ако бъдепt

избрани за изпълнитеJI, пlе сключим договор в законоустановения срок.
5. Гаранцията за изпълнение на договора в разNlер на 4 Yо от стоЙността на догоl]оl)а це

представя в следната форма: ,..,..,.....,
/парична сума , банкова гаранция, застраховка/

6. Приемаме, в случаите, че нашето предложение бъде прието пр1l подпLIсва}lе 1-o l]ll
договора, да представим документите по чл, 112, ал.1 от ЗОП, както Ii гараIIцIIя за
изпълнение на договора.

LIеDазде.пна част от нашата оФерта са следните приложения:
l. Опис на документите, съдърх(ащи се в опаI(овката, за обособена позиция Nцl
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Едltнен

евроrейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника, а l(огitl,о е

приложи]\,Iо за Bceкlt от участltиllите в обединението, което не е юридическо лице. за
всеки подизпълнител и за всяко лице, rIиито ресурси ще бъдат анга)I(tIраlнll ]]

изпълнен1lето на поръчката, или декларация на основание чл.44, ал,2 от ГIПЗОl1 в,ьв



връзка с чл.67, ал.З от ЗОП. Стандартен образец на ЕЕ!ОП може да бъде изтеглен t,1,1

оФициалната страница на Агенцията за обществени поръчки - wlvrv.aop.bg
Забелеrкка: В Раздел III буква Г от ЕЕ,ЩОП кандидатите или участниците следва ]ltl

попълнят съответната информация за удостоверяване липсата на основаItпя ,]il

отстраняване от процедурата съгласно чл. 107, т.4 от ЗОП и чл.3, т.8 и чл.4 от Заlсона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в lорисдItкцl.llt с
пре{lеренциален данъчен режим, контролираните от rях лица и техните действителtttt
собственици (ЗИФОДРIОПДРС)

3, flокументи за доказване на предприетите мерки за надеждност (когатil е

прилотtиМ'о),''
4, !окументите по чл.З7, ал,4 от ППЗОП (когато е приложимо).
5. flекларация от подизпълнителя, че е съгласен да участва в изпълнението Hzl

поръчката (когато е прилоrкимо)
6. !окументи за поетите от трети лица задължения, в случай, че участнI,Iкът сс

позовава на капацитета на трети лица.
7. !екларация за отсъствие на обстоятелствата по чл,3, т.8 от Закоrlа заr

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в IорисдикцIlи с
преференциален дzlнъчен режим, контролироните от тях лица и техяите действLll,елн}i
собственици във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръLlка

8. flекларация за липса на обстоятелствата по чл. l0l, ал.l 1 от ЗОП.
9. Техническо предложение, съгласно чл. 39, ал.З от ППЗОП - по о(lрсtзсi1 tltlt

DоKlt.ltенпlat1tпmа,
10, .Щокумент за упълномощаване
/Описват се и се прилага нотариално завереното пълномощно на подписващtIя

o{lepTaTa, когато това лице не е лицето, което представлява дружеството * участниl( llo
закон/.

11, Плик с надпис ,, Преd.lсtzспttt Llel!oBu поро-llеrлрtt ", който съдър)ка ценоl]о,l,о
предложение на участника, по представения в документацията за участие образец,

12. Дрчги докчменти, по преценка на участника:

.Щата:
Подпис:

(име и фаплилия)

5. ОБРАЗЦИ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪtIКАТА



5.1. оБрАзЕц нА прЕ,дложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА_
оБосоБЕнА позиция л}1

За участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на дейностrr по полагане tlil
запечатващ слой на flепо за неопаспи производствени отпадъци (НПО) - секцrrя IIlA ll
Клетки 3 и 4 в секция III Б", с реф. ЛЪ 122002/2017г.

ОбособеFа позиция NЪ1: "Превоз на глпна от вътрешни насипища на р-к ,,Трояново- l "
до Сгуроотвал на ,,Брrrкел" ЕА.Щ - Клетки J\i 3 и J\Ъ 4 в секцпя III Б"

До:,,БриКЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:
-гр . . .

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяNlе нашето предложение за

позIlцлlя Л}l: "Превоз на глIlIlа от вътрешнtt
Сгуроотвал на ,,Брпкел" ЕА{ - Клетки J\Ъ З и Л! 4

изпълнение на поръчката по обособеltа
насIIпища на р-к ,,Трояново-l " ло
в секция III Б"

Предлагаме да изпълним пълният пред]\{ет на поръчката, изискван от Възложителя.

.Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас процедура! изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условI]я и I,Il

прие\lаvе без вьзpalteния_
Съгласно чл,j9, ал.З, т. l, б..,в" от ППЗОП, декларираме! сме запознати и приемаNlе
IIзцяло условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в

проllедурата за възлагане на обществена поръчка.
Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласнIl да се
придържаме към това предлох(ение за срок от 150 дни след датата, определена за
краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за
нас, като моя(е да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
Съгласно чл.З9, ал.3, т. l, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на o(lepTaTa
са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е прилох(имо;

Срок за изпълнеIlие на поръчката: 75 дни от датата Ilодписването на договор.

flекларtlраме, че дейностите, ще изпъл пм с нашt средства, машllнlt II персоrIilJI.

TexHи.recKrr показате"ти, Itзискапи от
Въз,rrожлrl,е;rя

Мяркл количество Ko.пt1.1ccl-tltl

1, Транспорт на глина
на транспортно

разстояние 16.5км

у:1.60тiмЗ

мз 90 000,00

Ппогнозно колпчество; 90 000.00 м" ПDогнозно колlIчество: ..... ... Dt'



Съгласни сме, че:
- Възлолtителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да
извършва проверка относно качеството на изпълнение, без с това да пречи на
оперативната дейност на изпълнителя,
- По всяко време от излълнението на договора Възложителят има право да отправи
възражение за недостатъци при изпълнението на извършената дейност.
- Обемите, предвидени в съответната обособена позиция за изпълнение от Изпълнителя пtl

договора за възлагане на общесвената поръчка, които меп(дувременно са изпълнени о,г

Възложитёлd; ще се приспадат от общия обем на заllожените по позицията прогIlозllu
количества работи.
PrIcK, отговорност и застраховка на Изпълнителя,
ЗадълrrсавапIе се да изпълним поръчката на свой риск. Гlрез целия период на изпъJIненI]е lIir

работите ще взеNlеNI всички необходими мерки за опазване на околната среда.
Охраната и материаЛната отговорност за всички нап,Iиращи се машини, материалti Il др. cll
изцяло за HaIUa cMeTIta.

Притеrttаваме валидна застраховка ,.Про(lесианална отговорност", съгласно чл. 1 7 l от ЗУТ.

_. Условrrя сRързанIл с отчtIтането на IIзпълненtlте деriностrr Il IIачлIllа H1l тяхllоl,о
зап"пащане
След осъществяване на llревозите. Изпьлнителят представя:

l. Товарителници;
2. Пътни листи;
]. Обобшаващ проlокол за дейсr виr елно изпълнените 1ранспорl ни ]ейнос l ll
4. ,Щанъчна фактура;

ПDltложенпя към пrrедложенrrето за лtзпълнение на поrrъчката:
1. Пълноплощно! упълFIомощаващо лицето, подписващо предложението rta Участltrtка Ir

цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представи,гел.
Зсtбе,lеэtс,ксt: пlэег)спlсtвя се ct].1lo 0ко moчCl Jlтll|e lIe е закоIlеll п]lеОс11l0вllпlе.,l lltl
dpyctcectпBotlttl )|часmlruк
,Щекларация, удостоверяваща, че участникът разполага с техническото оборудване за
изпъл нен ие на поръчката.

2 Опttсвttпt се всllчкLl dclKy.veHmu, коцlпо въз.|IlJк,tlпlе.tяп1 е ttзttcl;ct.,t по п1,3,3

З. !руги документи и доказателства по преценка на участника

!ата:

Подпис:

(ttlte u фсtмчлttst)



5.2.ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ2

За участие в обществена поръчка с предмет: Извършване на дейности по полагане на
запечатващ слой на !епо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секцця IIIA rl
Клетки 3 и 4 в секция III Б", с реф. J\Ъ 122002/2017г.
Обособена позицIlя J\i2: "Разриване на глини с булдозер до 40 см за оформяне на пласт
25 см и валиране с валяк в клетка Лi 3 и Л! 4 в секция III б "

До:
,,БрикЕл"trАд _ гр.гълъБово

оТ:
гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представя]чtе нашето техническо предложение за изпълнеltлlе на обособсIrд
позиция Nл2: ,,"Разриване на глIлнIl с булдозер до 40 см за оформяне на пласт 25 спl lr
валиране с валяк в Клетка J\! 3 и Np;l в секцпя III Б "
Предлагаме да изпълним пълният предNtет на поръчката, изискван от Възлолtителя,

озно количество: ..... Nl'

,Щекларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаN4е

без възратtения.
Съгласно чл.З9, ал.3, т.1, б.,,в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приеNIаNIе изцяло

условията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в процедурата за

възлагане на обществена поръчка.
Съгласно чл,39, ал.3, т,1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че clvle съгласни да се придържаN,lе

към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за краен срок за предаваItе
на предложенията за участие и то ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прlrе,го по
всяко време преди изтичане на този срок.
Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на o(lepTaTa са
спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрltjlа
на заетостта и условията на труд, когато е приложимо;

Срок за изпълнение на поръчката: 75 дни от датата подписването на договор.
!екларираме, че дейностите, ще изпълним с наши средства, машинII и персоIIirJI.
Съгласни сме, че:

- Възлолtителят има право във всеки NIoMeHT от изпълнението на договора да
извършва проверка относно качеството на изпълнение, без с това да пречи на
оперативната дейност на изпълнителя.

- По всяко време от изпълвението на договора Възлохсителят има право да
отправи възражение за недостатъци или появили се дефекти при изпълIIението IIа

извършената дейност.

Технлlчески показатели, изисканII от
възлоrкителя

Техпltчески поliазатели, IIpeд;tal,atlll о l
vr,--_,,,,,"-

количество

l. Разриване на глl.tнI] с
буллозер ло 40пл. за

оdrопмяне пласт 25 см

п,lr 90 000,00

2 Валrtране с валяк в

Клетка Nц З п Nq 4
tr,lз 90 000,00

Ппогнозrrо количество: 90 000.00 мэ



- Обемите, предвидеЕи в съответната обособена позиция за изпълнеlll]е от
Изпълнителя по договора за възлагане на общесвената поръаIка, които Me)IцyBpelvIeH но са
изпълнени от Възлолtителя, ще се приспадат от общия обем на заложените по позIiцllяl,а
прогнозни коли.lества работи.

При възникнали рекламации относно изпълнението на дейностите по поръчкzlта
Възлоrrtителят подава писмено възрая(ение към Изпълнителя. Същият е длъжен в срок до 2
дtIи от получаване на рекламацията да изпра-ги на обекта свой представител за състаl]яllе lla
констатчвен.протокол за отстраняване на недостатъците, Срокът и начина за отстраIIяване
на недостатъците се съгласуват между страните в констативния протокол, като този срок lle
молtе да бъде по-дълъг от l0 дни от датата на протокола. Изпълнителят отстранява
констатираните недостатъци, след което се съставя нов протокол за приеNIане на работаrl пtr
възражението.
PIlcK, отговорност и застраховка на Изпълнителя,
Задълясавапле се да йзпълнипл поръчката на свой риск. През целия период на изпълненllе Hal

работите ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда,
Охраната и материалната отговорност за всички намиращи се машини, материали и др, са
изцяло за наша cMe,iKa.
Притежаваме валидна застраховка ,,Професианмна отговорност", съгласно чл, 1 71 от ЗУТ,
Условия свързани с отчитането на rtзпълнените дейностlt и начп}lrl нл T,rIxlIo,I,o

]аплilщане

с,готiността.

да бъдат заплащани.

работата на машината са:

година.

.

Dабота.имена и подпис на опълномощено от Възложителя лице.
пDиложения към пrrедложението за изпълнение на поDъчката:
i. Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Y.lacтHrlKa lt

цялата свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забеltеэtс,ксt : llpeOcmcrBst се сtt-|lо око t1lo*a лчL|е lle е законен пре dсплсttзtttп e,t tttt

dlryэrесmвопlо учOспlлl LlK

.Щеклараrlия, удостоверяваща, че участникът разполага с техническото оборудване за
изпълнение на поръчката.

2, ()пttсвсtпl се BcuLlKLl dокуменmч, коlппо въз!ю)rIппеJпm е uзl,tскал по m,3,3
3. .Щруги документи и доказателства по преценка на участника

.Щата:
Ilодпис:

( u-lt е u cPa,l t tt.п tut)



5.3. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА_
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ МЗ

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,Извършвапе на дейности по полагане Hаl

запечатващ слой на.Щепо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секция IIIA lI
Клетки З и 4 в секция III Б", с реф. Nir 122002/2017г.

Обособена позIlция J\ЪЗ: ".Щоставка lr полагане на непромит и непресят пясък в celcllllri
II[А" l, ..

До:
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:
...,,..,.,,....,.....,,..,..,. - гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяNIе нашето техническо предложенItе за изпълненлIе Htr обособсlIа
позIлцIlл J\ЪЗ: "flocTaBKa II полагане на непро]!ttlт Il непресят пясък в секцlIя IlI А "

Предлагап,tе да I]зпъллIиNl пъ_[I]ият пред\Iет на поръчката. изltскваIl от Възло;Itltтеля.

!екларираме, че сме запознати с указанията и условIiята за участие в сlбявената от
Вас процедура! изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия п гII

приемаме без възражения.
Съгласно чл, j9, ал.3, т.1, б,,.в" от ППЗОП, декларираме, ci\,Ie запознат}l Ii прlIеп{а\{е
изцяло условията в проекта за договор, приJtожен към документацията за участлlе в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Съгласно чл.39, ал.3, т. l, б,,,г" от ППЗОП, декларираме! че сме съгласни да се
придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за
краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързвzlщо зil
нас! като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок,

Съг.пасно чл.39, ал.З, т. l, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвялIе на odlepTaTa
са спазени задълженията] свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната
среда, закрила на заетос,гта и условията на труд, когато е приложимо;

Срок за изпълнение на поръчката: 55 дни от датата подписването на договор.

Техническrr показателп, пзискани от
възложптеля

колrrчес,гво

1,

!оставка и
полагане на
непромит и
непресят
rrясък(баластра) на
транспортно
разстояние 15км
у:1,4тlм3

тона 26 460,00



.Щекларираме, че дейностrrте, ще изпълним с наши средства, MaпtllH!l rI llepcollaJI.

С,ьгласни cN,le, че:
- Възлолtителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да
извършва проверка относно качеството на изпълнение. без с това да лречи Ila
оперативната дейност на изпълнителя.
- По всяко време от изпълнението на договора Възлсllкителят има право да отправI1
възражение за недостатъци при изпълнението на извършената дейност.

Риск, отidвФрност и застраховка на Изпълнителя.
Задълrrtаваме се да изпълним поръчката на свой риск. През целия ттериод на изпълненItе Hal

Работите ще вземем всички необходими мерки за опазване на околната среда.
Охраната и материаJ,Iната отговорност за всички намиращи се машини, материалli и д|), cir
изцяло за наша сметка.
Прителtавалrе валидна засц)аховка ,,Професианална отговорност", съгласно чл. 1 71 o,r, ЗУ'Г.

Условпя свързанll с ,отчIlтането на изпълненIlте деI"IностII и начIIна IIil тяхIIоl,о
заплащдЕе
След осъществяване на превозите, Изпълнителят представя:

l. Товарителници,
2. Пътни листи;
З. Обобщавац протокол за действително изпълIlените транспортни дейности
4. Кантарни белелски
5. !алlъчна фактура;

пDиложеrrлIя към пtlедложението за изпълненlле на поDьчката:
1. Пълпомощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Y.lacTHrlIta lt

цялата св,ьрзана с него док)lментация. в случай. че не е законен представител.

Забеircэrка, преdспtавя се само а+o lповсl -llrце не е законел! пllе )ctttctB tt пtе,t rttt

dpyttcec mвоmо - учасlпнLlк
f{екларация, удостоверяваща, че участникът разполага с тех}Iическото оборудване за
изпълнение на поръчката.

2. Опuсtiсttп се всLrчкLt doKy-ltettlllLt, коuпlо възлоJlсltmе uпl1 е ttзttсксtл по m,З,3
З. !руги докуметrти и доказателства по преценка на участIlика

.Щата:
ГIодпис:

(u.lte u фамu,чttя)



5.4. оБрАзЕц нА прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчкАтА-
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М4

За участие в обществена поръчка с предмет: п,Извършване на дейности по полагане на
запечатващ слой на Депо за неопасни производствени отпадъци (НПО) - секцпя IIIA п
Клетки З и 4 в секция III Б", с реф. ЛЪ 12200212017г.

Обособеца ц_озItция ЛЪ4: "Разриваllе с булдозер
оформяне rih пластове от непромrrт п непресят

До:
"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:
- гр.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

с настоящото представяме нашеt,о lехническо l]рслJIо)кение за изпълнепrоa nu оuо"rru"rrл
позIIция J\i4: "Разрпване с булдозер lla пепелll}lа в секцлIя IIIA, разрпвлrIе п офорпtяIlе
на lIJIac,I,oBe оT, непромпт п непресят пясък, вдллlрдне в секцrlя IIIA"
Преллагаме да изпълним пълният предN{ет на поръчката, изискван от Възлолtителя.

на пепелина в секция IIIA, разриване Il
пясък, валиране в секция IIIA"

,.Щекларираме, rte сме запознати с указанията и условllята за участие в обявената от
Вас процедура, изискванията на ЗОП, съгласни сме с поставените от Вас условия I,1 гI-1

приемаме без възраяtения.
Съгласно чл.39, ал.3, т.1, б.,.в" от ППЗОП, декларираме, сме запознати и приемаN,Iе
изцяло ус,,Iовията в проекта за договор, приложен към документацията за участие в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Съгласно чл.39, ал.З, т.1, б.,,г" от ППЗОП, декларираме, че сме съгласни да се
придържаме към това предложение за срок от 150 дни след датата, определена за
краен срок за предаване на предложенията за участие и то ще остане обвързtsащо за
нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

колпчество Ко.п l1.1ecr trtr

2.

РазрIrване с
булдозер на
11епели}lа в секция
IlIA

м2 188 800,00

Разриване с

Грейдер за
оформяне на пласт
12 см

ToIta 26 460,00

з.
Валиране с валяIt в
секция IIIA м2 l88 800,00



Съгласно чл.39, ал,3, т.1, б.,,д" от ППЗОП, декларираме, че при изготвяне на o(lep.,ara
са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна,га
среда, закрила на заетостта и условията на труд, когато е лриложимо;

Срок за [rзпълнение на поръчката: 55 дни от датата подписването на договор,

.Щекларлtраме, че деI'Iностите, щс изпълllIIм с нашIl средства, N{ашIlнII ll пepcoItilJl.
Извършплп сме оглед п сме запознати с проектната докуl}lентацIrя II

специф,п,чпите условпя на обекта.

Съгласни сме, че:
- Възлолtителят иN,Iа право във всеки момент от изпълнението на договора да
извършва проверка отIIосIIо качеството на изпълнение. без с това да преч1,1 на
оперативна,га дейност на изпълнителя.
- По всяttо време оТ изпълнението Ila договора Възлоlкителят ип,lа право да отправli
възраже1.1ие за недостатъци или появили се дефекти при изпълнението Htt

изI]ърт,l]ената дейност.,
- Обемите, предвиДени в съответната обособена позиция за изпълнение от Изпълнlrтеля пt-l

договора за възлагане на общесвената поръчка, които мех(дувременно са изпълIlеlIlI от
Възлолtителя, ще се приспадат от общия обем на за-qожените по позIiцията,]прогIIозllIl
ltоличества работи,

При възникнали реклаN{ации относно изпълненIIето на дейностите tlо поръtIката
Възлоllсителят подава писмено възражение към Изпълнtlтеля. Същият е дJIъ)I(ен в срок lto 2

дни от получаване на рекламацията да изпрати на обекта свой представител за състitвяllе lla
констативен протокол за отстраняване на недостатъците,

Срокът и начина за отстраняване на недостатъците се съгласуват между страните в

констаlи]]ния протоколj като този срок не може да бъде по-дълъг от 10 дtrи от датата llit
протокола. Изпълнителят отстранява констатираните недостатъци, след което се състп]]я IlO1]

протокол за приемане на работата по възра)(ението,
Риск., отговорност II застраховка на Изпълнителя.
Задъллtаваме се да изпълниNl поръчката на свой риск. През целия перllод lta изпълIlеtII]е lta

работите ще вземеп,t всичкlл необходими мерки за опазване на околната среда.
Охраната и N{атериалната отговорност за всички наN{иращи се ]uашини, Nlатериалtl Ir др. са
изцяло Ja наша сметка.
Притеrкавапле валидна застраховка ,.Професианална отговорност", съгласно чл, 1 7l от ЗУ'l',
Условrrя свързанIl с отчIIтането на ItзпълненIlте деiirrости Il IIачлtна IIа тяхlIото
заплащане

стойността,

да бъдат заплащани.

работата на машината са:

година.
- дата. имена и подпис на оператоD. смяна (дневнаI

Dабота.ирtена 1.1 подпис на опълномощено от Възлолtителя лице.



ПDиложения към пDедложението за изпълнение на поDъчката:
l, Пълнопlощно, упълномощаващо лицето, подписващо предло)кението на YчacTHItttil tl

цялата свързана с него докуNlентация, в случай, че не е законен представител.
Зсtбеltе эtc,t;ct . tlpeDcпtaBlt се calto ако пlова .Iltце lre е зOiоllеt! пpeDcпtcKittttte,t ttlt

ОруJлrcсп-lвопlо уL!tlсtпIIчк
!екларация, удостоверяваща, че участникът разполага с техническото оборудваItс зit
I Iзп ьл Ilен ие н а l lор ьчка l а,

2, ()пttсвсtпl се BcuLlttt Dоц,.119rчrrr,, Koltlll() въз.\о)lслпllеllяll1 е ttзltсл;сt.ч пtl п1,3.,3

З. !руги liоКументи II доказателства по преценка на участника

flaTa:

Подпис:

(u.tr е u c]la,,tt ttltttя)



6.ОБРАЗЦИ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

6.1. оБрАзЕц нА цЕново прЕдложЕниЕ - оБосоБЕнА позициrI J\Ъl

Зл участие в обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на деt"IностlI по полilfаtlе ll1l
запеtlатващ слоri на [епо за неопаснII проIIзводственII отпадъци (НПО) - сеlсIlIIя lIlA ll
Клетклl З ll 4 в секция III Б", с реф. ЛЪ 122002l20l7r, ло обособена позlIцlIя ЛЪl: "Превоl
Ila глIIllа о,l,въ,греlltнп насIlпtIща на р-к,,Трояново-1" до Сгуроотвал IIа ,,Брпlсел" EAf|
- Клеткц 

,Nл.З 
п N9 ;l в секция III Б'

До:,,БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1, Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката I] съответс,tl] ll е с
условията на настоящата процедура е:

2. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията за образl,вltне
на предлаганата цена от документацията по процедурата.

I{ените в офертата са без [lС и включват всички разходи по изпълнението на поръчкатzl.

I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни It плilте)liнli
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в ,ЩокупIеtlтirцlлята за

участие.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единLlчнlt цеtrи tr обшtl
стойности, порад1.1 допусната технItческа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоlttлtтелtll

да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цеIIи, с което лil
участваме в крайното класиране.

ПрпепIаме обявснrrте от Вас условия на плаlцане, а IIменно: Разплаtцанеl,о trle се
извършва по банков път, до 45 (четиридесет и пет) дни след представяtIе на следIIIiтс

ДОКУfi,lеНТИ ОТ ИЗПЪЛНИТеЛЯ :

- Обобщаващ протокол за извършеIIите през съответния месечен период гIревози.

съдържащ информация по товарителници и кантарни белетtIси за приетлlте о,г

Изпълнителя количества насипни ,l,овари и за доставените по местоназнаllенllе
колиtIества товари, подписан от двете страни,

Обособенд позиция Л}1 - 5'Превоз па глина от вътрешни насипища нп р-к ,,Трояпово-l "

до Сryроотвал па ,,Брикел" ЕАЩ - Клетки ЛЪ 3 и ЛЪ 4 в секция III Б"

J\! по ред опцсанrrе К-во
(мярка)

Ед. цена в лева
без .Щ,.ЩС на

превозен кубичен
метъr)

обща стоirпос,t в
лева без Щ!С

1

Транспорт на гJIина на

транспортно разстояние 1 6.5км

у:1.60т/мЗ

90 000.00 мtз



- Издадените през месеца пътни листи и товарителници с подписите на лицата, ItollTo са
приели товарите по местоназtIачението им;

- Ориl инална (laKTypa ,}с дьл)l(имаlа с гойност.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представеният докумеIlт.

З. В случай, че бъде открито несъответствие мех(ду предложената единична цена ll oбtIlit,t,it

стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни ВъзлоrItt,tтелят

да класира нашата оферта на база предло;кената по-ниска цена.

4. Посочени,;tе предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора.

fiaTa:

.- Подпис:

(u.ua ч фаlttt.,tttя)



6.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИВ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИrI N92

За участие в обществена поръчка с предпrет,,Извършване на дейностIt по полагil}Iс rl1l

запечатвапl слой на.Щепо за Heoпacнll про1lзводствени отпадъци (НПО) - секl(llя IIlA II

Клеткп 3 rr ,l в секция III Б", с реф. Ng 122002/2017г. по обособеIrа позrrцrrя Л}2:

"Разрrrваrrе нд глllllи с булдозер до ,l0 см за оформяне на пласт 25 см rl Ba.lllIpalle с валлIi
в Клетка Лi 3 и Л} .l в секцпя III Б "

ДО: i
"БрикЕл"ЕАд - гр.гълъБово

O'I':

УВЛЖАВМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

l. Предлагаrtата от нас це}Iа за изпълнение Ila
tla настояIt(ата процедура е:

поръчката в съответствие с условиJI,l,аl

Обособена позицIfя ЛЪ 2 - "Разривапе па глини с булдозер до 40 см за оформяне rrn п"r:rс,г 25

см и валиране с валяк в Клетка Л} З и Nч 4 в секция III Б "

J\i по ред Описание К-во
(мярка)

Ед. цена в лева
без ЛЦС на

моточае

обща cToI-1HocT в
лева без !,Д,С

1 Разриване на глини с булдозер
до 40м, за оформяне пласт 25

см

90 000,00 лrз

2. Ва,пиране с валяк в Клетка Nb З

иЛ!4
90 000"00 пл'

Обща стойност в "T eBa без ЦЛС

2. Предлолtените rIени са oпpellelleнll при пълно съответствие с условията за образуване tta

предлагапата цеIIа от документацията по процедурата.

IJените в офертата са без ,ЩlС и вклIочват всичкIл разходи по изпълнението на поръчкtlт|l,

IJените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и пJIal,e)I(tILl

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

участие.

I{eHaTa за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количествената cMeT,Ka,

представена от Възложителя с документацията за участие. Остойностили cNIe всllчI(1.I

позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени! без да сме правl.IлtI

промени.
В случай, че бъде открито несъответствие между предлоя(ени единични цени и oбttltr
стойностя, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолtителят
да преизчисли ценовото предлоп(еRие на база предложените по-ниски цени, с коеl,о ].la

участваме в крайното класиране.



Приепrапле обявенлrте от Вас условrrя на плдщапе, а ltMeHHo: Разплащането да е по бitlttttlB

път в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на следните докуNIентlt оl,
изпълнителя:

оФормя фактУDа за
Часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъдат заплащани.
Задълтtителrlи атрибути при оформянето на месечна работна карта за отtlитаtlе ltzl

работата на машината са:
- фирпtа изпълнител (,Щоговор Ni), марка, модел и Holvlep на машиIiата, Nlecel] ll

годи[Iа,
- дата, llMeнa и подпис на оператор, спляна (дневна),
- начаJ]ен lvloTo часовник, краен мото часовник, оrработени l\1ого часоl]е.
- месторабоiаl имена Il подпис на длъжностно лице удостоверяващо лtзвъl]шеltirта

работа,имена и подпI]с на опълномощено от Възлоrкителя лице.

З. В случай, че бъде открито несъотве,Iс,l,вис Nlежлу llредложената едиItична цеrrа и обЦаr,ir
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, cNle съгласни Възлоlttите-ltяr,

да класира нашата оферта на база предложената по-ниска цена.

4. Посочените предлопtения ще се считат твърдо договорени за целия период на договора.

flaTa:

Подпис:

( tt-lte l r|пt tt-,t ttst)



6.З. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\ЪЗ

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на дейностrr по поллгане Ila
запечатващ слолi rrа.Щепо за неопасIIп пропзводствени отпадьци (НПО) - секцпя IIIA ll
Клетки З и 4 в секция III Б", с реф. Np |22002/20l'7г. по обособеllд позrIцrля N9З:

".Щоставка и полагане на непро lпт I| непресят пясък в секция lII А"

До:
"БрикЕлiIЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАВМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. ПредлагаItата от I]ac цеllа за изпълнение
на настоящата процедура е:

на поръчката в съответствие с усJIоR1.Iята

Обособена позIлция J\! 3 "ffocTaBKa и полагане на непромит Il непрссят .ro""ri"

ЛЪ по ред Описание К-во
(мярка)

Ед. цена в лева
без ДДС кубrrчен

метър

обща cTol"tIltlc r в
лева без {/{С

1

flocTaBKa и полагане на
непромит и непресят
пясък(баластра) на
транспортно разстояние 1 5кл,I

т:1,4тlмЗ

2б 460,00
тона

Обща стойност в лева без ЛЛС

2, Предлотtените цени са определени при пълно съответствие с условItята за образуваlIе tta

предлагаItата цена от документацията по процедурата.

I{ените в офертата са без llС и вклIочват всички разходи по изпълнението на поръчкатil,

f{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)I(l]Il
средства, форми на плащане и гаранцииl освен изрично упоменатите в lorcybTeHтatlttltтa зir

участие.

I{eHaTa за изпълнение на предмета на поръчката е формирана на база количес,гвената cNle,I,Ktl.

представеIIа от Възложителя с документацията за участие. Остойностили сме BclItII(Ii

позиции (редове) от количествената сметка, така както са посочени, без да сме пl]авIl_пIl

промени.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложеFIи единични цеttи и общtt
стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласн}l Възлотtителят
да преизчисли ценовото предлопtение на база предложените по-ниски ценl], с l(oel,o jla

участваме в крайното класиране.

Приемаме обявенrrте от Вас условия на плащане, а именно:



Разплащането ще се извършва по банков път, до 45 (четиридесет и пет) дни след предстаI]яне
на следните документи от изпълнителя:

- Обобщаващ протокол за извършените през съответния месечен период пl]евозIl.
съдържащ информация по товарителници и кантарни бележки за прие-tl.t,гс оl,
Изпълнителя количества насипни товари и за доставените по местоназIIаtlеIl пе
количества товари, подписан от двете страни;

- Издадените през месеца пътни листи и товарителници с подписите на лицата, I(O1-1,1,o cll
приели тОВаРИТе ПО МеСТОНаЗНаЧеНИеТО ИI!1;

- Ори гинltлна фактура за дължима га cr ой нос г.

LРОКЪТ За ПЛаЩаНе ЗаПОаIВа Да ТеЧе ОТ ДаТаТа На ПОСЛеДНО ПРеДСТаВеНИЯТ ДОКУ]VIеН'Г

З. В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена и обrцата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолtителят
да класира HaTJraTa оферта tla база предложената по-ниска цена.

4. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия tlериод на договOра.

,Щата:

Подпис:

(tt.ve u r|lct.lttt;t ust)



6.З. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Nc4

За участие в обществена поръчка с предмет: ,,Извършване на дейности по полагдIIе IIil

запечатващ слой на,Щепо за пеопаснп производствени отпадъци (НПО) - секция IIIA rl
Клетки 3 и 4 в секция III Б", с реф. Ns 122002/2017г. по обособена позrrция Nэ-l:

"Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, разриване и оформяне на пластове от
непромит и непресят пясък, валиране в секция IIIA"

До: :

"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката в съответствие с условIIятll
на настоящата процедура е:

} Предлоrкените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване lta

лредлаганата цена от документацията по lIроцедурата.

i {ените в офертата са без ,ЩlС и включват всички разходи по изпълнението на поръчI(атzl.

I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, I(редитни и пла,ге)Iillll
средства, форпли на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в.Щокуп,Iен,гаIltlя,l,tt за

участие.

В случай, че бъде открито несъответствие между предложени единични цени ll общlt
стойности, поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлоrttlrтелят
да преизчисли ценовото предложение на база предложените по-ниски цени, с което ла

участваме в крайното класиране,

Приемаме обявените от Вас условrrя на плащане, а имснно: Разплащане,го да е по банliсlв
път в срок до 45 (четиридесет и пет) дни след представяне на следните документl1 о,г

изпълнителя:

Обособена позицпя ЛЪ4: "Разриване с булдозер на пепелина в секция IIIA, рrrзрпвапе rr

оформяне на пластове от непромит и непресят пясък, валиране в секцпя IIIA"

Nэ по ред описанrlе К-во
(мярка)

Ед. цена в лева
без ,Щ.ЩС па

моточас

Обща cTtliiltoc,г в
лева без flflC

]

Разриване с булдозер на
пепелина в секция IIIA

188 800,00
м2

2.

Разриване с Грейдер за
оtЬормtяне на пласт l2 спл

26 460,00
тона

з. ВалиралIе с валяк в секция IIIA

188 800,00
м2

обща стойност в лева без !.щс



оформя фактура за стойността,
Часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъдат заплаrцани,
Задълlкителни атрибути при оформянето на месечна работна карта за отrIитане на

работата на машината са:
- (iирма изпълнител (!оговор Лч), марка, модел и номер на машиIIата, п,Iессц II

годиlIа.
- дата, lIMeHa и подпис на оператор, смяна (дневна),
- наtIален мото часовник! краен мото часовник. отработени N{ото часове,

- плесторабота, имена и подrrис на длъжностно л}IIlе удостоверяващо ttзвър tuel I ll,га

работа.имена и подпис на опълномощено от Възлохtителя лице,

З. В случай, че бъде открито несъответствие между предложената единична цена lr общillа
стойнос,I, поради дОпусната технлIческа грешка от наша страна, сме съгласни ВъзлоrIсtl,геll я t

да класира rtашата о(lерта на база предложеIlата по-ниска цена.

4. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на догсlвора.

,Щата:

Подпис:

(u,lte u фалч-,tttя)



ДЕКЛАРАЦИrI
за съгласIIе за участllе като подизпълнител, по чл.66, ал.1 от ЗОП

flолуподписаният/ата

(пtlc,o,Letlle lltlt!_1!elloBtlll1let1lo lt0 11оръLl litlпltt, ч рефереltпtеll l!o_1lep)

flЕКЛАРИРАМ:

1. Съгласие за участие, като lIодизпълнител при изпълнение на горепосочеItата

поръчка на участника

(llосочепlе учсtспll!lпiсl, llcl Ko[tttlo ctlle пtldttзпl,lttttпl,tе.,t)

2. Запознат съм с предмета на гореtlосочената обществена поръчка Ll приеN{аN,I

условията на процедурата, одобрена от възлоя(ителя.

З. Запознати сме, .le заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, }lямаN{е право

да се явим като участниI( в горепосочената обществена поръчка,

4. Като подизпълtIител ще изпълнявам следните видове работи/дейности от предN,еl,а

на поръчката ,.(опttсвсtпl сеl, които представляват ..,....,...% от общаr,а

стойност,

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

неверЕи данни.

flaTa:

Подпис:

(u-tte ч флtччttлt)



дЕклАрАциrt
за липса на свързаност с друг участник в процедурата, по чл.101|' ал.11 от ЗОП

flолуподписанlrят/ата

QлосочеmЬ trcп1_1letIoB0 !Llemo llcl поръLtкоlllсl, tt рефереtmлеrt Ho_1tep)

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм свързано лице с друг )/частник в процедурата, по смисъла на ý l, т.lЗ Ir l4 or,

допълнителните разпоредби на Закона за публичrrото предлагане на цеtIни KHlIrliil.

Известна ми е отговорността по чл. 3 1З от Наказателния кодекс за посоrIване на

неtsерни данни.

,Щата:

Подпис:

(tt,tte ч фсшu:tttя)



ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3 и чл. 5, т.3 от Закона за иконоlчlичесI(Iлте ll

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с пре(lеренцлtален

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици във връзIiа
с участие в llроцедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

!екларатор, попъJtвсllп се пlрLпIlе l!-lleLla u ():tъ)rc,нос lHоп1() KOL!eL,IllGо

Наименование lIa участн!lка

попъ,|!6tl се cc1.1,1o clto ylltlctl1ll:!K е oбedtпtelttte, Koell1o lte с
lopuoLt,lecKo .L1!l!e

flЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Представляваният от мен уtIастник:
l. Е/Не е дружество (Bltl,stttlп,ttl се пod,tetllltctBct). регистрирано в lорIlеl(!lкциIl с

преференциален даliъчен режим, включително и чрез гражданско друlttество/консорI{IIуNI. l]

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференцlrален данъчен pe)ItllNl.

2. ElHe е свързано лице (BrlDllolпo се поdчер]]]gýц) с дружество. регI;IстрIIрirllо в

Iорисдикции с преференциfu,Iен данъчен режиN{- включително и чрез гptl)Kllallcl(o
друяtество/консорциум, в което участва дружество! регистрItрано в юрисдllкцllrl с

пре(lеренциален данъчен режим
3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на ч;t. 4, т,

от Закона за LIкономическите и с|инаlrсовите отношения с дружествата, регистрiJра}Itt в

юрисдикции с преференциапен данъчен режим, свързаните с тях лI]ца I{ Te\HIlTe

действителни собственици.
ЗOбеllеэr,ка: Тозl! lпOчкtt се попъ.|lва, аKo dруэtсесlпвоlпо е pe?llclпpltpcuttl в to1-tuc,OttKtyttst t,

tl1,1ec|lepe н цttалеl t Dttttъ,telt рФrч.v u.llll е свързсulо с .|ltllltl, pe?Llclп])llptlltLl в ю1lttcDtп;tltttt t,

преферен tlttct.чel t 0анъчен реэtсtt,lr,

Задълrкавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведоN,IrI
Възложителя в седемдневен срок от настъпването иNl,

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настояlцага декJIарация llocrl
наказателна отговорност по чл. 3l З от Наказателния кодекс.

,Щата:

Подпис:

( tt.lte u r|aMtt.,tttst1



(посочеmе, Halt,llе oBa Llепlо на поръчкапlа, u рефереttпен tto,1teуl)

!ЕКЛАРИРАМ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осllгуровкIl.

опазване на околната средаJ закрила на заетостта }I условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл. З 13 от Наказателния кодекс за лосочване IIа IleBeptill

данни,

.Щата:

11одгtIiс:

(tt,lte u фа.llttлttя)

*Krлlпeltlettпlltl,t ор?спlu oll1 коumо )IoJre dct се пo,IyLlll ttttc|lo11_ltcttlttя oп1lloL,llo
обс lп clst пlелс tп в ctmcr в 0 е к.п ctpct t lttяпlсt :

Данъци - НАП
Осигуровки - НОИ
Закрила на заетостта - Агенция по заетостта

- Изпълнителна агенция ,,Главна инспекция по труда"
Закрила на околната среда - Изпълнителна агенция,,Околна среда"



технliческото

,Щолуподписани ят l -HaTaJ

качеството ми на

ДЕКЛАРАЦИЯ
за

оборудване за изпълнение на поръчката

(пос оч е m е О.хъ)t0 l о спllп а ) на
(пtlс о,tепtе сР tt11-1 t ttttl tt rttt

учасп lltl;а) - участLIик в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предпlе,I,:

(посtл,tеtiё ttqtt.ttel!oтtпIt!eп1o tt рес|еlлеttпlен llo,|lep llct процеАурtlmа)

ДЕКЛАРИРАМче:
със следното техн II чес к()

flекларлIраме, че машIлнllте са техническлt ttзправнIl и пригодени за работа в условIIя,1,1l,
предварителпо заложени от Възложителя в докумеIIтацията.

Известна ми е отговорността по чл, 31З от Наказателния кодекс за посочване на неверIIfi

даднни.

ПОДПИС П ПЕЧАТ:
(име и Фамилия)
(длъlItност на представляваIrlия участника)

flа,га:

,в

предмета на поръчката разполагап,lизпълнение на



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

( tltll-,очелtе ttcttt.ttetloBlllllleл1o tl4 поръчкчпtа t- peQle\lettпteIl llo.\IeP)

***За всяка обособена позиция се попълва отделен опис на документите

flaTa:

ГIодпис:

(tt.ttе u фо.ltt t.,tttя)



(ЕЕдоп)

Част I: Информация за процедурата за възлагане на обrцествена поръчка Il за
възлагащия орган или възложителя

Прч процеDурumе за бъзлаiане на обtцёtйвёнu поръчкu, зtl коumо в Офttцtuulен Becпl llti
на Европейсклlя сьюз се публuкува покпн0 за учflспruе в сьсmвопlелна проtцеll,рп,
tlнфорлtоцuяmа, uзrлсквонfl съzласно чпсm I, lце бъDе шзвлечена авmомаmччнц lrpll |tсловllс

сьопlвепlнопlо обявленttе,, публикувано в
овЕс S броit[|, дата П,

. Позоваване tra
вестнIIк на EBpoTleI"tclcllя с],к),]:

CTP,Il,
Номер на обявлението в ОВ S: tJIltltt/S t]t lt1-1 lt]t il]t1l]l I

Инфорпrацпя за процедурата за възлагане на обществена поръчка

uзllскван а ,це бьdе авlпол|l1п, llч н о, црJ!

икономическия оператор.

а формацая във всtlчкu розdелц на ЕЕДОП слеdва dа бъlе попълнена опt

Част II: Информация за икономическия оператор

А: Информация зд икономическия оператор

ИdепmutРuкаtция: Оmzовор:

Име: t]

Иd е н пt ttф u tlup п н е н п възл о 1к u пl еля Оmzовор:

Ип,rе: ,,Брикел" ЕА,Щ гl
Зо коя обtцесmвена поръ.lкal се оmнпся? Опtzовор:

Название или кратко описание на
порьчката: ..Извършване на дейносr и по
полагане на запеаIатващ слой на .Щепо за
неопасни производствени отпадъци (НПО)
- секция IIIA и Клетки 3 и 4 в секция IlI Б"

t]

Референтен номер на досието, определен
от възлагащия орган или възложителя (аксl

е п1-1 Lt.u сlэtс ttl t о),. реф. Лч l 22002120 1 7г.

t]



Идент,ификационен HoNlep по flЩС, ако е

приложимо:

Alto не е прило)Iшмо! моля лосочете друг
национален илентификационен ноп,Iер, ако
е необходt-rмо и прило)киN,lо

t]
t]

Поttlенски адрес: t ]

Лице илi,л лица за KoI.ITaKT:

Теле(lон:

Ел. поlца:

Игrтернет адрес (уеб адрес) (ско е

пlэt t_,t о,ltcu_rt о),.

i]
t]
t...,,.]

t.....]

Обulо нпфор,лtоцuя: Опtzовор:

Икономическият оператор микро-, маJIко

или средно предприятие ли е?
[]!а []Не

QaMo ц слччай че попъчката е запазена:

t]

t]

[]Ща [] Не
икоIiомическият оператор защитено
предприятие л!1 е или социzLцIIо
предприятие! или ще ос}Iгури
изпълнението на поръчкатii в контекста на
програN4и за създаване на защ[l,tени

работлIи места?
Ако ,,ла", каI(ъв е съответният процен1,

работници с увреждания или в
ttеравностойно полоiкение']
Ако се изисква" N{оляJ посочете

въпросните служители към коя категория
или категории работници с увреждания
или в неравностойно полоrкеrlие
принадлежат.

Ако е прилоrrtип,lо, посочете даJIи
l{кономическият оператор е регистриран в
офIлциалния списък на одобрените
Iлкономически оператори или даJIи има
еквиваJIентен сертификат (напр. съгласно
национаrrна квалификационна система
(систеvа за предварител но класиране)?

[] !а [] Не [l Не се прилага

Ако ,,да":

Моля. отговоDете на въпDосите в
останалпте частIl от този Dаздел, Dдздел

а)[ ]

б) (уеб ас)рес, o]1?tlH u,|lll сltу.лtсбсt, чзdсtвtttцtt

)oKy_ttettlllct, lпо| lo l1озова(itlllе llLl
Ооку-l!еllпl сl ) 

,

Б rr, когатq gделесъобDазно, Dаздел В от
тдзи част. попълнете част v. когато е

пDиложимо. и пDп всички слYчаи
попълнете и подпишете част VI.

а) Моля посочете наименованието на
списъка или сертификата и съответния

регистрационен или сертификационен



но {ер, ако е приложимо:
б ) А ко с е рm u r| t:..z пlъп1 зсl ре ?1 r с пlр а1 l Llяtп cl

tt.ltt за сеllп чфtп|l,tранепlо е нсl,|IцL!еll в
е.|lекпlр()лtен фо11ltсtпl, ]roJrrr, посочеlпе ;

в) Моля, посоttете препратки към
документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или
сертифицирането и, ако е приложимо,
класифиkЬцлiята в официалния списък:
г) Регистрацията или сертифицирането
Ьбхваща ли всички задължителни
критерии за подбор?
AKo,,rlei':
В допълнение моля. попълнете
лrrпсващата rrнфоrrмацrrя в част IV,
пазделп А. Б. В илlл Г опопед слччая
сАмо око пtова се uзatскв{l съ?лtлсно
съо п1 ве пlн опlо о бл вле н uе uл u
l о K1l,+te н пl а tluяпlо з tt об uрсm ве н оtп а
llоръчка:
д) Иконолrическият оператор може ли да
IIредстави удостоверенlIе за плащането на
социалноосигуритеJIни вноски и данъци
и.гrи lлнформация! която ще позвол}I на
възлагащия орган или възложителя да
получи удостоверението чрез пряк
безплаl ен достъп до национална база

данни във всяка държава членка?
Ако съоmвеmttttпtе doKy-ltettmu са Hct

pct з 11 ollo )lc е lt L! е в е -|Ie кm ро н е lt ф op,ll cttll,

.1l о -|lя, п() с () Ll е llle,

г) [] !а [] IIе

д) []!а [] Не

(уеб ctdpec, op?all лl_пLl слу.лrба, чзDlваttltt
0oKy-llel ппсt, почl lo позоваваlt е l r а
0oKy,ltettпtct) ,

t ]t,.Jt.,]t,]

t. ...]t...,.]t. .]t. .]
в)[ ]

ФОрлtо нп y,tпcпttte: OпtzoBop:

Икономическият оператор участва ли в
процедура га за въ,]лагане на обществена
поръчка заедно с други икономически
оператори?

[]Ща []Не

Ако r,да":
а) моля, посочете ролята на
икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за
конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите икономически
оператори, които участват заедно в
llроцедурата за възлагане на обществена
поръчка:
в) когаго е приложимо, посочете името на

участващата група:

а): I

б): I

в): I

Дко ,,dа", ,|,tоля. ylepel?le се, че ocmolla-Ilпtxe учаспlваL!|Il ol1epamopu прес')спtсtв,лttll omde;telt



Обособенч позлaл|ttrt Оmzовор:

Когато е прило)I(иь{о, означение на
обособената/ите позиция/и, за които
икономическият оператор желае да
направи оферта:

t]

Б: Информацllя за представttтелите на икономпческпя оператор

В: Информация относно tlзползването на капацитета на други субектп

/апlсt, упlл п t1-1ttlttle tto,'tt

пtцаtпа пprltye)l,ptt зtt

ц HctDlteж:нo

Ll з Llc liв о I l Ll съ ?-l l 0 с l l ( )

ПреDспtсiвumелспlво| ако uма mакuва: Оmzовор:

пълното имtе
заепнп с пАтАтд й мястото [I2 пажлане ако

t

t

]

]

е неооходимо:

!лъlrсностЩействащ в качеството си на: t]
Пощенски адрес: t]
'Гелефоrr: t]
Ел. поща: t]
Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна информация за
представителството (форми, обхват,
цел...):

t]

Изttолзвоне па ,tуэкd капацuпlеm: Опtzовор:

ИItономическият оператор ще използва ли
капацитета на други субекти, за да
изпълни крIлтериите за подбор, посочени в
част IV, и критериите и правилата (ако
има такива), посочени в част V по-долу?

[]!а []Не



Г: Информацпя за подIлзпълнптели, .rпriTo капацIлте,I пкономIIческltят опера,гор цдд!д
да rrзползва

(разделът се попълва само акО тазп иrrформацпя се изисква пзрично от въ]лагащIIя
орган илI| възлоrrtlrтеля)

възл п zo tt е tt tt п od ttзпълн umел tt : OmzoBop:

Иlсономическият оператор възпамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката'1

[]fla []Не Ако да lr доколкото е lt,tBec1,1lo.

N.lоля! приложете списък lIa предлагаtlllлте
подизпъл}lители:

t,]
в

dопълненuе Kb.lt лtнфорлtалцлlяпl[l съzласно насmояaцuя розdел, .лtоля 0а преlоспtttвплrc

всяко (кппtеzоDttя) съойвепнu поdtвпълнtttпелtt.

Част III: Основания за изключване

А: Основанлrя, свързани с наказа l,еJlни rrрисъли

LlлeH 57, псtllсtzраф l оп 20 ] 4/24/ЕС съdърuса слеdнumе ослtованLtя зсl LlзкллоL!(]t!l le,

. Учосtllttе в tlреспlъпна ор?flн лlзаrlлlя,.

. Корупцuя,.

. Изlttама:

. Tepopuctlrll|tн u пресmъплен,lл llлu пресmъпленлtя, Korlпo са свързанrl с
rпе р о р uс m u.r н lt d е tiH о с п лr.

Изпttране на пар.l uлл, t|lttHaHcupaHe на перорпзълl

[eпlcKtt пруd tt dруztt форltu lп пlрофuк на xoptl

Осн ован лtя, свързанu с наказапелн u
tlp uсъd tl съzла с н о н о цuо н алн лlrпе

рпзпореlблt зо прrrлаzане на
основонllяпl ,llосоченu в член 57,
пораzроф 1 оm [uреюпиваmа:

Оmzовор:

Издадена ли е по отношение на
IIкоIIомпческия оператор иJIи на лпце,
което е член на }Iеговия административен,

управителен и,rIи надзорен орган или l(oeTo
иluа правомощия да го представлява, да
взема решения или да упражнява контрол
в рамките на тези органиJ оконIIателна

[]Ща [] Не

Ако cъotllBelttHttttle dclKy-ueHmtt cct ltct

р 0 зп O,,l о)r е I l Lt е (j е.гrc кпр ol l е I l rll o11,1 t t t пt,

-l,t():lJl, посоLlепlе, 6,еб ctDpec,, op?tlll u-,llt

с.пуэlt,бсt, ttзOсrвttttltt dob)1.lt et trпct, пlo,tl t tl
по з ов ctз ан е rt ct do Ky,lt е t t tп ct ),t ]t ]t ]t ]присъда във връзка с едно от изброените

по-горе основания, която е произнесена
най-много преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в
присъдата?

Ако ,,да", моля l1осочете:



а) дата на присъдата, посочете за коя от
тоLIки 1 б се отнася и основанието(ята)
за нея;

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в
присъдата:

а) дата:[ ], буква(и): [ ], причина(а):[ ]

б)t ]

в) продъ.ltlкителността на срока на
изкл}очване[ ]исъответtlата(ите)
точка(и) [ ]

Ако съоtпвеtltttttmе doKyзtettllttt c,ct ttct

рOзпо.\()Jtсенllе в е.пекmрон ен фсl1,1,1rоп,
,llолr!, посоL!епlе: (уеб чdlлес, op?tlll l!.|lt

с,,Lу.лк,б а, u зO ct Bctttltt 0 o Ky,lt e l t пл{t, пl tl,t l t tl
п о зов Oв сILl е tt ct 0 о ку-u ен пlсt ) :t ]t .]t...]t. .]

В случай на пр"с"дu, икономическият
оператор взел ли е мерки, с които да
доках(е своята надежднОст въпреки
наличието на съответните основания за
изключване (.,реабилитиране по своя
инициатива")?

[] !а [] Ile

Ако ,,да", моля опишете предприетите
меl]ки:

t ]

Б: Осrlованпя, свърздни с плащането на данъци или социалноосигуритеJIнII BIlocKIr

Плплцане на Dонъцtt uлtt
соrцllал оосuzyрumелнu вносkal:

Оtпzовор:

Икономическият опеI]атор изпълн}Iл ли е
всички cBoll задълженllя, свързанtl с
IIJ|ащането на данъцII IlлIr
соцItалноосItfурителнII BHocKll, както в
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка lIa възлагащия орган
или възложителя, ако е различна от
страната на установяване?

[] !а [] Не

Данъци СоциалноосиryрителнIl
вноскп



а) t. ]б)t ]

в1) [] Да [] I-[e, t]Да [] Не

. t,]
t]

в2) [,..]

г) [] !а [] Не
Ако ,,да", моля,
опишете подробно:

t...,,]

а) t.. ., ]б) t.., ]

в1) [] !а [] Не

. П!а[] F{е

.t,,,...]

t

в2) [ ]

г) [] .Ща [] Frе
Ако ,,да", моля,
опишете подробно:

t...]

А Kt l съоlп в е пll t tt пlе D oKy-l t е tt m tt по
о11lIюц!еI!t!L, IlLl t1.1llltIllllel]lo tl(l Оlп!ъIIl! lI-!l!

c01lll(l,!ll lоOсll?ур1lI11е-цн lI BHocK|l е llCl

р сlзпо.|t о )l(,e н Lte в e,-rc кпро l ! е l l c|l clp.l t а tп,

.1 l O-|lrI, п ос о че llle,

(уеб аdlлес, о]l?спl tlлl! с-,tу.лtс,бсt, чзdсtвttttltt

doKylleHпtct, пoLllI0 позоваваt te lttt 0oK)1.1 tet t tlttt )t ]t ]t. .]t. .]

В: Основания, свързапи с несъстоятелност, конфликти на интереси или професиоllалllо
нарушение

(|

ctI

И н форм ацttя оfпн ос н о е в е н пrу lл н а
н е със пlояmел н ос m, кон фл uкm н о

uн mере с u uл u п potPec uo н сlлн о н 0ру лuе н uе

Оmzовор:

Икономическият оператор нарушил ли е,

доколкото му е известно, задълженията
си в областта на екологичното,
социалното или трудовото право?

[] .Ща [] Не

Ако ,,да", икономическият оператор взсл
ли е NIерки, с които да докая(е своята
надеждност въпреки на]Iичието lla
основанието за изключване
(,,реабилиr,иране по своя иницIлатива")?

[] !а [] Не

Ако да", N{оля опишете предприетите
мерки: [......]

иконол,tи.lесклтят оператор в една от tl Да tl Не



следните ситуации ли е:

а) обявеIr в несъстоятелност, иJlи

б) предмет на проrtзводство по
песъстоят,еJIност или ликвидаIIия, или

в) споразумение с I(редиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация,
възникваща от сходна процедура съгласно
наIIионалните законови и подзаконови
актове, или i
д) неговите активи се администрират от
ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Дко ,,да":
. Моля представете t,lодробности:

. Моля, посочете ,причините, поради
които икономическият оператор ще
бъде в състояние да изпълни
поръчката, като се взеN{ат предвид
приложиN{ите I{ациолlаJIIIи порNlи и
мерки за проrIълх(аване ва
стопанската дейност при тези
обстояiелства?

Аксl съопlвепlнtлllе )oKy,lteltпltt сtt ttct

р сl з п о,| l о )lс е I l l l e в е l е кm р о е Ll r|l o p.lt сt пl, .lt о.пsL,

пocoLlell1e;

t

t

]

]

(уеб aDpec, ор?а Lt;lLl с.Iу)t(б(l, ttзOctBctttltt

doKylt el пtlct, l11очлlо позовсlвсll le l!Cl

doKy_veHma),t. ..]t. .]t. ..]t.. ..]

Иконотчrическият оператор извършил ли е
TeiKKo професлIонално нарушение?
Ако ,,да". моля, опишете подробно:

[]!а [] Не.

t]
Ако,rда", икономическият оператор
предприел ли е мерки за реабилитиране
по своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мrерки: [... ... ]

Икономическият оператор сключил ли е
споразу]uенllя с друг}I Llконоп,Iически
оператори, насочен!1 къN,l яарушаване на
конкуренцпята?
Ако ,,да", NIо.гlя, опишете подробно:

[] !а [] Не

t...]

Ако,.'да", икономическият оператор
предприе.i ли е мерки за реабили l ираItе
по своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,,да", моля опишете предприетите
мерки: [. . . .. .]

Икономическият оператор иN{а ли
rtнформация за конфликт на интересII,
свързан с участието му в процедурата за

възлагане на обшествена поръчка?
Ако ,,да", п,Iоля, опишете подробно:

[] Ща [] Не

t...]



I,1rсономrrческriят оператор лIлIл свързаllо
с него предприятие, предоставял ли е

ко}lсултантскII услуги IIа възлагащия орган
или на възложителя или учдствдл ллl е по
друг начIIн в подготовката на
ппоцед) pi],l а за в ьзлаl ане на общесr вена
поръчка?
Arco ,,да", моля) опишете подробно:

[]!а [] Не

t]

слу.lgrra лli се е в миналото договор за

рбществена поръчка, договор за поръчка с
възложител или договор за концесия на
икономическия оператор да е бил
предсроЧно прекратен или да са му били
налаганlI обезщетелtия или други подобни
санкции във връзка с такава поръчка в
миналото?
Ако ,,да", п4оля, опишете подробно:

[]!а [] Не

t]
Ако,,да", икономическLlят ollepaTop
предприел ли е мерки за реаби.rитttране
по своя инициатива? [] !а [] Не

Ако ,rда", моля опишете предпрлIетI.rте
мерки: [......]

Молtе ли икоrIомическият оператор да
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на невернп
данни при предоставянето на
информацията, необходима за проверката за
липса на основапия за изключване или за
изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) пложе без забавяне да предос,гави
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитаJI да упражни непозволено
влияние върху процеса на вземане на

решения от възлагащия орган или
възложителя, да получи поверителна
информация, която може да му даде
неоправдани предимства в процедурата за
възлагане на обществена поръчка, или да
предостави поради небрежност подвеждаща
информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по
отношение на изключването. подбора или
възлагането?

[] Ща [] 1-1e

Г: fiруги основания за изключване, които може да бъдат предвидени в I{ацIIоIIалIIото
законодателство на възлагащил орган или възложителя на държава членка

Спеt1ли|ttчнu наrquоналнл, основанuя за
llзlо,lючване

Опlzовор:



Прилагат ли се специфичните
национални основаниq за изключване,
които са посочени в съответното
обявление или в докумеI]тацията за
обществената поръчка?
At:o Оокllлtеrtmацuяпlа, чзL!скван(.I в

съоmвеmноmо обяв,,tеt ttte tt.цtt в

0oфt-tte l ппсttlttяпlсl зсl по]lъLlкФllа са
dl]с lпъп1 1-1 t пl ) (. le к п tpo I le l l пъп !, .1l o,t Я,il
посочеп1е;

t...]t]Да t]He

ý,еб аdрес, op?clH lt:Ill с.lуэtr,бсt, ttзdаriаultt
()оку.1 t el l пlсl, lпOLllt о по з oBclBall е lltl
Оо Ky.t te t tlllci1,.t ]t ]t ]t ]

В случаI1 че се прIlлага някое
специфшчно нацIrоtIално ocHoBaHlIe за
Iлзклlоtlваlrе, йконо\,1ическият оператор
предлриел ли е Nlерки за реабилtttиране по
своя инициатива'/
АIсо,,да",,лIоля опишетё прслttрие,1,11,1,е

мерки:

[] .Ща [] Не

t]

Част IY: Критерии за подбор

Опtносно крumерuumе зп поdбор (разlел uлuразlелu А-Г оm носпlояtц{rtпа чоспt)
uko н ом uч ес кrlя m о пе рп mор з оя вя в а, ч е

: Общо указание за всички крптерии за подбор

А: Годност

Спазване на всuчкrl atзuсквOнu крл,перuu
за tlоlбор

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[]!а []Не

ГtlDносtп Оmzовор:

1) Той е вппсан в съответния
професионален или търговски регистър
в дърlкавата членка, в която е установен:
Дt;tl съоlllвепlнчmе doKy:ttettmu са Hct

р о зпол о )l(,e н lt е в е JIе Klllp() l! е н ф op,lt tпп,

-l1о.ця, l1ocolle mе;

t,]

(уеб ctOpec, орztlн lt.|lll с.lу,лtсбсt, ttзictBctttltt
0 oKylt е tl ttlct, ll1 oLlH о по з oB{l в all е l l 0
DoKy;ttel tпlсi1: t.. .]t.. .]t. .Jt.. J

2) Прlr порьчки за услугli:
Необходимо ли е спеl{lIално разрешенлlе IIe

OmzoBop:

Икономцческлtяm оперопlор слеdва dа преdосtпавu uнформоцttя сд!9 ко?апlо крцпtерпuпlе
за поDбор са бuлtt uзaлскванaa оlп
dокуменmацuяlпа за ,1оръчкаmа, посочен0 в обявленuепло.



иJIи членство в определена организация,
за да може икономическият оператор да
изпълни съответната услуга в дърх(авата
на установяване?

Ако съоtпвепlлtttпlе 0oKy.llelttпtt са Hct

р азполо Jtce н Ll е в е ле кп1 ро ll е lt ф op.lt а пl,

,|lо.|п, посочеmе,

Ако да, моля посочете какво и дали
икономическият оператор го притежава:

[...] []Да [] Не

Qлеб аdрес, op?аI llJltl слуэr,бсr, чзОttваttltt
doKy_l teH tt,tct, пlочно позовавсп!е I lcl

doKy.ltettпct),. t.. .]t......]t.....]t. . ]

Б: иrсономrrческо и финансово състояние

, lшll в

Икономпческо u фuttоttсово съсmоян tre Оmzовор:

1а) Неговият 1,,общ:') годIлшен оборот за
броя финансови 

годиниJ изисквани в

съответното обявление или в
доку\lентацията за поръчката. е както
следваj
ш/lrли
1б) Неговият среден годишен оборот за
броя годпни, изисквани в съответното
обявление илIл в документацпята за
поръчката, е както следва():
Ако съtlmвеmнumе doKy.ltelttlttt cct ttct

рOзпо.|lо)rенLtе в e.|le Ktllpoч eLl фор-llсtпt,
-ll0.1IJL посочепlе.

година: [......] оборот: [,,.... ] [...]валута
година: [...,,,] оборот: [.,..,. ] [...]валута
година: [......] оборот:[.,....][...]валута

(брой години, среден оборот):

t. ],t ]t .]валута

(уеб aDpec, ()p?clH Ll]ll! с,,tулк,бст, ttзDtttictultt

0oKy-ttel ttllct, tпочл!о позовсlваtlе Il0
dоку-uенпlсt) t.. .]t.. .]t. ]t , ]

2а) Неговият (,,конкретен") годишен
оборот в стопанската област, обхваната
от порыIката и посочена в съответното
обявление, или в докуlчIентацията за
поръчката, за изисквания брой финансови
годлIни, е както следва:
u/uлп

2б) Неговият среден годишен оборот в
областта rr за броя годIIнII, llзllскваIlи в
съответното обявленrrе rrлrt

документацIlята за поръчката, е както
следва:
А t; tl с ъ о пl в е пl н t t пt е D о Ky,l t е tt ll,t tt с ct н ct

р alз по.! Io )I, е н ч е в e,|le кmро r! е н c|l oplt cutt,

-1l0.1rL l10с0llеlпе:

(брой години, среден оборот):t ],t ]t .]валута

(уеб аdрес, op?clH Ll,tl! с_,tуltсбсt, ttзOавсtttllt

doKy.lt ettпlct, п1 очl l о позовсtвсlл!е н а
d oKy.lt ен пl at 1t utm а) :t ]t.]t...]t..]

годtiна: I

годl-тна: I

годиrIа: I

] оборот:I

] оборот:I

] оборот:I

][,. ,]валута

][, , ,]валута

][...]валута

3) В случай че липсва информация
относно оборота (общия или конкретния)
за целIiя изискуем период, моля, посочете
датата, на която Itкономическият оператор
е ) чреден или е ,]апочнал дейносгга си:

4) Що се отнася до фrrнансовите (посочване на изискваното съотношеIlIiе

dокуменmоцtihпrtl за пор7,цкоlпа, посочена в обявлен цепlо.

t]



съотношения, посочени в съответното
обявление, или в документацията за
пбIIIрстRснатя попl,qкя икпнr]i\/tи({е(,кият

- 
съотIIошеI{ие между х It у - 

и
стоЙността):

t ],t, ]

|lеб аОllес, о])?п! l!-|Iu с,tуlrбсr, чзOсtlittttltt

d tlK1,-tt ett п t tt, lll очн о 11 о з овtl в all е lt tl
i)clK1,_l1ellxr,,1,. t. ]t .]t J' ]

uпepa,l ор заявява. tle реалната иv сгойносr
е, както следва:
Дко съоtllttепlt tume {)oKyltel ttt,ttt cct ltct

рсlзtl о ,lo)l(el !ue в e-|leKtпpolteH фo1l-ttctttt,
,| l o,1 lrt, п ос oLl е l}1 е,

5) ЗастрiiоцателIIата сума по неговата
застрахователна полIlца за p!IcKa

,,професIrоналIlа отговорност" възлиза
на:
AKrl c,t,tltllBeltlltaпlo uH с|юр,ttсttlttя е на

р сlз п o.I oJtce l t ue в е.ц е кп1 р 0t l е 1 l rllo 1l.tt ct пl,

|lоllя. посоtlеll1е,

t . .. ],t ,,.. ]t...]валута

(уеб adlэec, op?tlLl 1t-|lLl с,,ry)rб0, ttзl)ctt;ctttltt

doKy.ll el ttllct, lпочн о позовавсп t е H at

DoKy-ttetttпct): t. .]t. .]t...]t. .]

6) Що се отнася до другIrте
IiкономIлческII rrлп финансовrI
llзIiскванIlя, ако lillla TaKIiBa! които може
да са посочени в съответнОто обявлеlлие
или в доItументацията за обществената
поръчка, иконоNIическият оператор
заявява, че:

Al;o сt сlпltlепlttctllla dtlly.l tel tпlсtl!чя, кояlltо
л,tоэrcе da е бtt-lct посочеttсt в съ()tпбе lп IIоп10

обэtв,це н tte tt,ttt в itlK1l-Ttert ttll l |llяtllсl зсl
tlбulеспtвеl t ct tltct пOръLlка, е Dосmъпнсt по
е-1 екп1]1оl lel l пъп1,,1 l о,,tя, пос оllеlпе,,

t]

|lеб adpec, )р?.пl l!,,lu с.lу.лtt,бсt, ttзOсtвсrulч

о о к)) -1lе l I пt (|, пlо\tt!о l1озовtlвttllе Ila
О о K1,-l t ен пt ctt 1,t tлпll cr ) :

t ]t jt.]t ]

Техн uче скu tl про tPe с uон ол н tt

сtlособносmu
OmzoBop:

През референтния период икономическият
оператор е извършIlл следIlитс
с,троителни деI'lности от конкретIlия
вIlд:
Дко съtllп в е m t t tt п1 е d oг)].l l е l! tl1 ч опlн о с н ()

l \ tбllr l п t L t l l J п ь-1 l l е t l t!c t ! ре зу- l t]пllt 1 о llt I l ltl't -

BcDtoIltIпе с tllро1tп1е.|lt l l! рабrlmu сct tttt

рtlзпо.|lоJl(,е l ! Lre в e.lle tiпlроне l t фсlр-,tt сtпl,

Il()цrL. посо|lеlпе

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [......]

Строителни работи: [....,.]

(уеб аOрес, ор?сl Ll.tlu с.чуэr:бсt, ttзdсtвсttцtt

OoKyltetttпct, пlочно позовсlвсt е lral

doKy-lteltma): t ]t .]t...]t. .]

Брой години (този период е определен в
обявлението или документацията за
обществената поръчка): [,.,...]

В: Технически и професионалнrr способности

Икономаческuяm операlllор слеOва da преdосmавu uнформпцая щд!2 коzаmо крumерuulrlе
за поdбор са бuлл, цзrлскванлl оп1 бъul\Zа,цuя орzпн Lryш вьзлоясrtlпеля в обявленпепtо, lt.пtt в

dокуiwенmацuяmа за поръчкаmщ посочена в обявленаеmо,

1а) Само за обu4есmвенumе поръчкu за
сmроаmелсmво:



оператор е извършил следните основни
доставки или е предоставцл следните

описание Суми !ати Получателлt

основни услуги от посочения вlлд: При
изготвяне на списъка, моля, посочете
cyмIlTe, датите и получателите,
независимо дали са публични или частни
субекти:

2) Той може да използва следните
техни.lесriи лица пли органи, особено
тези, отговарящи за контрола на
качеството:
При обществените поръчки за
строителство иконоN{ическият оператор
ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:

3) Той използва следните технлIческli
съоръжения Il меркII зл гаранl,rlране на
качестRо, а съоръженIIята за проуlIване
и изследвапе са както следва:

t]

4) При изпълнение на поръчката Tol"1 ще
бъде в състоялtIIе да при-цага следrI!lте
crlcTeпtII за управленliе lI за
просJIедяване на веригатл на доставка:

t]

5) За колtltлекснлl сmокu llлlt Jlcлyzll uлll,
llo llзк|lюченllе, з4 спlокrl al,,lu услlzll,
коцmо са със спецuолно преDнпзнчченuе:
Икономическият оператор пlе позволи ли
извършваtIето на проверк}l на неговия
проIlзводствен llлIl технически
капаIцитет иJ когато е необходимо, на
средствата за проучване и Ilзследване, с
I(оито разполага, както и на мерките за
контрол на качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна и
професrIонална квалrrфикацrrя се
притежава от:
а) доставчика на услуга или саN,rия

изпълнител, u/uл tt (в зависимост от
и зискванията, посоtIени в обявлението,
LI пIl Et п/lttчIrентяттиrlтя ?я nбTlrr.r"l неня,l.л

а)[

б)t
поръчка)

б) неговия ръководен състав:

7) При изпълнение на поръчката
икономиr{еският оператор ще моя(е да
приложи следните Mepltll за управленпе
Ila околната среда:

t ]

8) Средната годllшна чпсленост на
състава на икономическия оператор и

Година, средна годишна rIисленост на
състава:

tj

t]



броят на ръководния персонал през
посJlедните три години са, както следва:

t ],t ],t ],t . ],

t..,],t....],
Година, брой на ръководните кадри:

t...,,.],t.],
t...],t],
t...,.],t..]

i
9) Следните Iлнструменти, съорьжеIIия
или технIlческо оборудваIrе ще бъдат на
негово разполохtение за изпълнение на
договора:

t ]

1 0) Иконоплическият оператор
възнамерява евентуално да възJlожи на
подtIзпълнител изпълнението на
следна,rа част (процентно изражсние) от
поръчката:

11) За обu4еспвенл, ltоръчка за dQсйавкu:
Иконоп,Iическият оператор ще достави
изисI(вани],е N,lостри, описания или снимки
нс продукти le. кOиlо не трябва да са
при/Iружени от серти(lикати за
ав-ген,t,ичност,
Atto е прилоясимо, иконоNIическият
оператор декларира, че ще осигури
}1зисква}Iите сертификати за автентичност.
AKtl съtlпlве tпrtt пt е doK1,-ltetttltu ccr ltu

рсlзпо,,lоJt(,е l! l!e (j е-,LекпlрOlеrl c|op.ltctпl,

,l l o.,lrl. 11 о с о ч е l11 е

[...] [] Да t] Не

Ь,еб ctdpec, ()p?tlH l!-7l! с;l)Dt(бl, ttзdtttlttttltt

Оок),-1lеl!п1{l, пlоL!t !о п()зовalв1lIе IIа

doKy-lteHпtct): t Jt ]t ]t ]

НеДа[]

12) За обtцесmвенu поръчк., за docmaBKtt,.
Икономи.Iеският оператор п,lо)I(е л!l да
представи изискван}Iте сертrrфrlкатп,
liзготвени от официалrtо признати
IlIIcTIITyIlrlп II"пIi агеlIцIllI по I(онтрол на
IiatIecTBoTo, доказващи съответствието на
прOдукги Ie. liои lo \|olall дlt бьдаt ясно
rrдеltтифичrtраtIи чрез llозоваване на
техlIически спецификации или стандарти.
посоченI-1 в обявлеIrието илl,t в

докуNIентаlUlята за поръчката?
Ако ,,rre", п,tоля, обяснете защо и посочете
какви лругIl J,оказаlелсlва rtotaT лп бьдат
представеIIи:
Ако съtlltttзепlt ttпlte DoKy-tteHttltt cct ltct

рOзпо.цоJl(,е lle в е.Iекпlроllе фор-ttсtпl,
-1lо,,lя, пocoLle пlе;

t]

(уеб аdlлес, op?clll l!,,ll! с,-lуэк,бtt, ttзdаr;аultt

dtlKyl tel t пltt, п1 оLп l о позовавсlлlе ll cl

i)oKy,lteltпtct), t ... lt ....]t. ..]t. ..]

Неfia

Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управленlIс

с(иlо K()z01,1o

зп eKoлo.?ll|lllo

t]



Сtпtlнdарmu за осu4,рява е на
качеспlвоfпо tt сtпонdорпltt за еколоZлl|tно

управленuе

Оtпzовор:

ИконопIическият оператор ще може ли да
представи сертпфпкатrr, изготвени от
rtезавислiми рргани и доказващи, че
иконоN{иаIеският оператор отговаря на
стаirдартпте за осI|ryряване на
I(ачеството, включително тези за
достъпнqст за хора с увреждания.
Ако ,,lte", мrоля, обяонете защо и посочете
I(акви други доказателства относно
схемата за гарантиране на качеството
l\lога] да бъда г предс гавен и :

AKtl съоmвеmtttttпе doKy-lteuпlu ccr шt

рtlзпо.qоJrcен,че G е-qекпlрон е н фор-lt tuп,

-11o,,lrl посочеmе,

п

0,еб аdрес, op?clt! l!.|Iu с,пу.лtс,ба, чзdttвttttltt
doKy,,ltel tпtсt, пlочIlо позова60lIе ll{l
ioK1,.tteHtпа1, t . ]t ]t ]t. ]

Не!ап

Иrtономи.tеският оператор ще може ли да
представи сертификатIr, изготвени от
независими органи, доказващи, че
икономическият оператор отговаря на
задъл}кителните стандарти или системи
зд екологIlttно управленпе?
Ако ,,не", моля, обяснете защо и посочете
какви други доказателства относно
стандартите или c1.IcTeMIlTe за
екологичIlо управленIlе пtогат да бьдат
представени:
Акrl съопlвеltllttttпе dtлiy;t,tенmч са rtct

разп().цо)l(,елlL!е в е,|lекпlронен r|орлl сtпt,

,1lo.|lrl. посочепlе,

[]Да Не

(),еб adpec, op?(lн Ll.|ll сlуJlсбtl, ttзОаriачуtt

0oKy.ltet tlllct, l11очllо позовс16aпlе tl0
Ооку]rенпlо), t... ]t ...]t .]t ]

Част V: Намаляване на броя на квалифицrrраните кандидатлI

Икономrrческият оператор декларира, че:

Нпмrьlявпне на броя Оmzовор:

Tol"I rrзпълпява целите Ll

Икономuческлtяtп опероrпор слеdва dtl преdосmавu uнформацл,я ctuno коzаmо възлаzалtlлlллtl
орzа ruau съзлоJкuлпеляпl е посOчлlл обекmuвнumе u HeducKpuMttHarцюHtaa крumерrlu uллl
lfpaltL|a, коumо прябво da бъDаm пра,поlкенu с цел оzранuчаване броя но KttHDttDaпlume,
коumо щё бъdltп поканен u за преlспшвяне на оферmu цла за прове сdоне но Duалоz. Тозц
чнtРармацuя, кояmо може do бъdе съпровоdена оm uзллскв{rнлlя оmносно вttёовеmе
серmurРukцrпu uлtt формп tta dокуменmолнлl lоказпmелсmва, щщ:!щцръ Kollпlo
tпрябво Da бъDаm преdсmавенu, се съdърэко в сьоmвепlнопlо обявленце ,ь,lц в
0окуменпацttяtпсt за обtцесmвенаm0 поръчка, посочена в обявленuеlпо,
Солtо прч оzрtrнuченu процеDурп, сьсtпезаmелнra lapo

съспrезаmелен duалоz tl парmньорсmва зп лlновацаu:

гl



кандидатите по следния начин: 
l

В случай. че се изискват някои 
l

сертификати или други форми на | @еб l0рес, op?cl+ lt.пLl сltулtсбо, чзс)овсtttltt

недискриминационните крLIтерии или
правила, които трябва да бъдат
приложени, задасеограничи броятна |t...] i] !а t] Не

докумеLIтalлни доказа,l,еJlства. моlIя, OtlK1,.tt еttпt tt, п1()Llrlо позов(!(jtlllе I!ц

посочете за всеки от,Lях, дали | Оо Ky.lte н п l cttltutmct):

икономическият оператор разполага с lt ]t,. ]t ]t ]

Дл;о някоu оlп пtезч cepпuфttKаtlltt tt.пtt

l]lо1l-чч Hct d о Ky-tt е t tпl сt-пl tt t с)оксtзаmелсmвсt
c{l llal ])азпо,,Iо)rенlIе в е-чекпlроIlеrl
rfп p_lt сtпl, _|,tо_|Lл, 11осоLtепlе зсl всч|rкп ol11

пlях,,

Част VI: Заключителни положенIlя

!сl,пупоdпttсаtttпm deK_,tctpttpct, че ttHфclp_ttcttltutlпct, посочелltl в ,tctcпltt ]I V по-есцле, е Brlplla lt
пlоLпlсl, L! че е преdспlсlвеlп с ясIюmо рсtзбttрспtе l!Cl пос.,rcОсmвuяlllсl прu преduпсtt;яttс tttt

HeBepttLt daHHtt,

,Що.пуllоdпчсанtuLm офчцuсl,,пIо 0екlсtрttрсt, Lte е (J съсll1ояlIче прLl почсквсче tt без зсtбt:tt;tt )t-t

преOспlсtвtt уксrзспrlпllе серпlч(hlжспtltt ч dpyzu (hop,Mu сt dоку.l,tенпlалн ч dоказапеrcmва, oL,Bl:tl в

c,,lyll ollпe, KoZ0 пlо ;

ct) въз;tсtzсtttlttлLп1 op?ctll Ll,|tLt въз_цоtк:Lllпеляll1 ]rоэlсе dсl пtl_,tучtt пllttDlltэtссtвсllцчmе dr.,ц,.ltеtпtttt,tlлt,з
прttк 0осlпъп dcl съопlвепlttап1l tlctl|tlurcllпlcl базсt )aHltLt във всяксl с)ърэtссtвсl Ll,,eIltal, l;оrtпlо с

с)оспlъпнct безп-паm о: uлч

б) счttпlсtttо оm 18 oKпlolrcptt 20]8 z. ttсtй-късttо, въз_|lсtlсIlцLtяlп oplcll! L!_|lll въз.|l0)t(чпlе.,lrпll бечс
l,tpLltlleJIcLlBcl сl,оmвеп1I lошсt 0tlKy.t rcl tпlсttlttя.

Долl,п66пrrr,чrutm daBa офuцttаltно съ?-|ltlсL!е lпосочеtпе въз-цо?{tlL|l!r! ор?ttн 1t.lu вl,з.|Iо)l(,ll1п c.lrl
съ?.гlOсt.lо,tсtсtп I, разое-1 AJ оtt пo;ly,ttt dосtпъп с)о doKy-ltettttltttпe, пос)креплttцLt ultr]lo11,1,1tttlttяпtt-t,

кояtпо е пpedoctпctBettct в [поссl.tепlе съоmвепнаtпа чсtспl, разOел/ mочксt/ttJ ol11 ltctcпlorпl|1lrl
EOttttett европейсl;tt doKy.llelttп за обLцесll1веllll поръчкu за l|елLllпе llcl [посочете процедурата заi

възлагане на обществена [оръчка: (кратко описание, препратI(а към публлrкацията в

Офutрtсtлен BecпlHLlK tta Европейскttя сыоз, референтен номер)].

!ата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и): [......]



ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП

Освен информацията, която участниците са длъжни да декларират и представrlт t]

ЕЕДОП, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП, те следва да имат предвид и следllltте
общи указания:

1. В Част II: Информация за llкономическrш оператор, уrIастниците ltопълват част А.
Кореспонденцията N{ежду възложителя и участника ще се осъll(ествява на пощенскIi
адрес/ел.поща, интернет адрес/факс от участI]ика в ЕЕflОП. При разминаване на
информацията върху плика и данните в ЕЕ!ОП, за вярно се приема посоченото в EEIOIl.

2. В Част II раздел Б: Ин(lормация за представителите на иконоN{ическllя оператор,

участницIlте вплIсват в поле ,,Представителство, ако rtМa такива(' лпцата по чл.40, aJI.1

i.l,T.2 ll т.3 от ППЗОП (лицата, които представляват уrIастника; лицата, Itоито са rlленоl]е

на управителни и надзорни органи на участника; други лица със статут. който ttпt позволявtI

да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивa}лентен на този, валLlдеlt
за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи),

3, В Част II раздел В: ,лИнформация относно използването на капацитета на другIl
субекти", участниците вписват в полето дали ще използват или не капацитета lla дl]уг}t
субек,ги - капацитеlа на трети лица по смисъла на чл,65 от ЗОП или подизпълнIrтел/лt tto
с]\{исъла на чл.66 от ЗоП.
В случай, че икономическият оператор възнамерява евентуално да възложll на
подизпълнител изпълнението на rlacT от поръчката в Часir IV,.Критерии за подбор", разлел В-
поле 10) се попълва процентно изрarltение на възлолtения обем.

4. СпецифIлчни националнI-1 основания за изключване:
4.1. Осъжданl-tя за престъплеtIия по чл.194-208 , чл.2IЗа-?.1] , чл.219-252 и чл,254а-260 LiIi.
4.2. Наличие на свързаност по сl\{лIсъ,lта на пар.2, т,44 от !Р на ЗОП метсду участнI.1цIIте в

процедурата.
4.З. Не се допуска пряко илIl косвено участие в настоящата поръчка на дру)Itествата.

ре1,IIстрирани в lорисдикции с преференцlлаrен данъчеп режим и на свързаIIите с тях лrlцlt.
вклюаIително и чрез гражданско друlItество/консорциуN,l в което участва дружество,
регистрирано в Iорисдикция с преференциалеli данъчен режим, освен при напllчие lla
изклIоченията по смлlсъла на чл.З и чл. 5, т.3 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС.

Участниците декларират обстоятелствата относно наJIичието или липсата на
специфичIIи национаqни основания за отстраняване в Част III, буква Г от ЕЕ!ОП

В случай, че се прилага Itякое специфично национално основание за изклIочваtIе

участникът декларира в Част III, буква Г от ЕЕДОП (следвация ред) предлриел ли е N{epl{ll

за реабилитиране по своя инициатива.
Ако отговорът е (да) в този ред следва да опише Iредприетите мерки.
5. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или прI] разлиLIl]е в

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информачtrята относно изискванията lIO tI]l.

54, ал, 1, т,1 ,2,7 и чл. 54, ал. 1 , т, 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лLIце илIi за

някои от лицата на участника.
6. В Част lII, буква В от ЕЕДОП участникът декларира дали е участвал в пазарlll.|

I(онсултации на възло)Itителя и/или в подготовката за възлагане на обществена поръчItа. l}
случай, че в определения срок по процедурата е получена ca]\,Io една оферта или заяI]Jlенl.tе зil

участие, които са предоставени от лице участваJlо в пазарните консултации или в
подготовката на документацията за участие, участникът се отстранява от процедурата al(o IIе

п,lо)Itе да докаже, че участието му в процедурата не води до нарушаване на пр1.Iнципа за

равнопоставеност,
7. ЕЕДОП се подписва от лIIцата по.rл.40, ал.1, т.1, т.2 rr т.З от ППЗОП,

вклюrIително с посочване на имеIlата и в какво качество ло смисъла на чл.40, ал.1 от ППЗOГI
е положен.



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ l
договор

J\ъ............ l 20l'7 r.

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

l. ,,БРИКЕЛ"ЕА.Щ гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, обласr,
Стара Загора, извън града, тел: (04l8) 6 2| 28; факс: (0418) 6 25 28, Електроннtr поща:
nraгketr?Dh,ikel-bg.oom Интернет адрес: http://ww. brikel-bg.com, регистрирано в,ьргоl]сI(ия

-_:li_ 

-

регистър при Агеttцията по вписва[lията; с ЕИК 12З526494, представлявано от ЯlIIIлlrrI
Павлов Павлов - Изпълнrtтелен директор, наричано по - долу за KpaTI(OcT

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и

....,...,..,.,.,. п.к.

.обособсlltt

..l .,,..,...., факс: .../.,...,.., вписано в Търговския реrистър в Агенцията по впI.1сванltrl,гil с

ЕИК: ...... .... ИFI по !!С: ВG ....., .,,, Регистрирано по ЗflflС о,г .,..,.,,.. l,,_

Разплащателна сметка: IBAN: ВG.. .., BiC: Банка:
..,.." клон/офлrс: .,................, Представлявано о1, ...,,,...

(i;tъ.лк:носпl) ....... (tt,tte, през1!-1tе, rPa-lttt-,ttut) от друга страна, IIариIIаII0 зir

краткост:.',ИЗПЪЛНИТЕЛ"

llаосrtованtrеРешениеNs,.,.....наИ!rиllрокотоrrN9..,.........закласlll]аtlена
участниците и определяне на изпълнител по обществена поръчка с предмет: "ИзвършrrаrIс
на деriности по по.цагане на запечатващ слой на fiепо за неопаснIl проItзводствеIIIl
о,гIIадъцп (НПО) - секция IIIA и Клетки 3 и 4 в секцrrя III Б"с реф Л} l22002/2017 г. се
сключи настоящия,г !оговор за обществена поръчка за следното:

l. прЕдмЕт нАдоговорА
1.1. Предметъl, на настоящI-1я договор е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., съгласно
позlлцIlя rra обществена поръtIка. реф. N9 122002120|1,, възложена вследсl,RlIе
проведено публично състезанIле за възлагане на ОП с предмет: "ИзвършвttIlе llit
деriностп по полагане на запечатвашt с"цой на flепо за неопаснlr пролIзводс],веIlrI
отпадъци (НПО) - секция IIIA п Клеткц 3 и 4 в секция III Б"
1.2. Възлоltсителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши срещу възIIагра)I(ден ие,
превоз на,..,,. кубични метра ... ,..,., lIаричани по-долу ,,товарът".
J,3, Превозът ще се осъществява по обичаен маршрут, който се явява и най - краткият път
от територията на ,,,....,.., до сгуроотвал на,,Брикел" ЕАД, с дълlкина на, NIаршрута .......
км.
1,4. Превозът се осъществява с превозни средства на Превозвача.
1.5. Изпълнителят извършва дейrlостите, предмет Iia договора, с транспортни средстllа_
описани по марка, регистрационен HoN{ep, технически допустима N{аксимzlлна маса Il

товароносимост в !ЕКЛАРАЩИЯ за техническото оборудване за tлзпълненllе llil
поръчката, приложение към техtlическото предложеtIие за изпълнение на поръчката --

приложение Npl, което е неразделна част от настоящия договор. .Щейностите по превоза Hil
товари са описани също в Техни,rеската спецификация,
1.6. Възлоlкителят не се ангаrкира с така посоченото количество товари за превоз, tlи,l-о с

ея(едневIlото и непрекъснато използване на договорените товарни автомобили, В зависl.tрtост
от технологичните, метеорологичните или други условия, посоченото по - горе коллIrIестl]о

товари може да бъде увеличавано или намалявано, като при нормални проLIзводствен lr

условия това увеличение или намаJIение обичайно няма да надхвърля 250% от прогпозIrоr,о
количество. Възложителят не търли неустойки за недостигане или надхвърлл}Iе lla
прогlIозното количество товари за превоз.



1.7. Обемите, предвидени за изпълнение от ИзпълнлIтеля по настоящата обособеttа позItция.
които мея(дувременно са изпълнени от Възлохсителя, е се приспадат от общлlя обеп.т на
заложените по прогнозни количества работи.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ
2.1.Обща стойttост на договора не се определя предварително. Същата е в зависиNlост о1,

общото Itоличество на превозените товари и разстоянието на превозите,
2.2. Единичната цена за превоз на товарите е . .... ( . ) лева на превозен кубt1.Iеll
плетър. Щената е твърда и не зависи от изN,Iинатите от автомобилите килоN4етри, освен all(o

мепцу сТранИте не бъде уговорен нов I\{аршрут.

2.З. Престоят на транспортните средства няма да бъде заплащан.
2,4, Фактурата за извършената услуга се представя до 5-то .lисло на месеца. следвэIlt Mecella.
през който са извършвани услугите.
2,6. Разплащането ще се извършва по банков път, дtl 45 (.tетиридесет и lte,r,) /tн[l cJle]l
представяне на следfiите доку]\,lенти от изпълнителя:

- Обобщаващ rrротокол за }Iзвършените през съответния N{есечен пеl]иод пl]еl]()зli.
съдържащ информация по товарItтелници, път}lll листове и кантарни белелtкtt ,за

доставените по N{естоназначение колиаIества товари. подписан от двете страниj
- Издадените през месеца пътни листи и товарtiтелIlици с подписите на лltцата, KoliTo са

прие]Iи товарите по местоназнаrrението и]\,1;

- Оригинална фактура за дължиNlата стойност.
Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представеният докумен1,,
2,7.ГIлащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка! посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ..,..,,..,..,..,.
IBAN: ,..,,..,..,.,.
БАНКА:
2,8, ИЗПЪЛFIИТЕЛЯТ е длъжен да уведоN{ява писмено ВЪЗЛОЖИТЕJlJl за BcIl,tIttl
последващи промени по т.2.7 в срок от 5 дни считано от момента на про]\,1яната, В сл5,чltii че

ИЗI-IЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проlчlените в този срок. сtIита се. (le

плащанията са надлежно извършени.

3. срок и нАчин нА изпълнЕниЕ.
З.1. Срок за изпълнение ,,,... каленларни дни, считано от датата на подписваIlе lla
договора.
3,2. Начин на изпълнение на дейността по предмета на !оговора за IlзпълненIiе на

обществена поръчка:
- През срока на действие на .Щоговора, превозите се извършват ежедневно.

вклIоч!Iтелно през почивнI,tте и празничнIiте дни, по зададения обичаен марпIру r.

4. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
4.1, Прели сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро изпълFlеlll]е в

една от формите определени в чл, 111наЗОП,вразмерна.......,...лв./...,,,...,,,...,,,...,
лева/, представляващи 4 0% от стойността на договора, заI(ръглена до леR.

4,2. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на
договора съгласl]о т,1, от раздел III на настоящия договор, при добросъвестно изпълнеIlие tl

липса на претенции от страна Възлолtителя и отправено писIчIено искане от страна на
Изпълнителя до отговорника по договора.
4,3.Възложителят }IMa право да усвои предоставената гаранция в случай, че Изпълнителят lIe

изпълни в срок доставка на горива, като просрочIi установените срокове с повесlе от 2 (лва)

калсtlдарни дниэ както и в случаите на дъл)кllми неустойки по раздел б от догово1,1а.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJUI



5,l. След извършване на превоза да приеNlе товара и да подпише товарителнIлцата li пътния
лист.
5.2, Възлоllсителят се задължава да плати па Изпълнителя уговореното в tIастоящлlя договоl)
възнаграждение,

Б. зАдължЕншrI нА изпълнитЕлrl
5.З. ,Ща извършва услугата като спазва всички изисквания на Закона за автопrобиlttI tl,t,c

превози tl Наредба NsЗ3 за обществен превоз на пътници и товари на терI1,1,ория,га llir
Република България, Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на зi]](()[lil
за двиltсенйеiПо пътищата.
5.4. ,Ща извършва услугата с транспортни средства в пълна техническа изIll]авнос,l, oIlllcillllt
по пlарка и peгIlcTpaцllolleн номер в !ЕКЛАРАIJИЯ за техническото оборудв:lllе з:l

изпълIIение на поръчката, приложение къN{ техническото предло)кение за изпълtIеIIllе Itlt

пор,ьчката - пвилоrrtение Л!1 към договора.
5.5. Изпълнителят пРевозва товара с подходящо превозно средство, покрItт с IIепромокаеNIII
ПОКРИВаЛа IlеЗаВИС1,INIО ОТ i\]IеТеОРОЛОГllЧНИТе УСjIОВИЯ.
5.6. Изпълнителят е длъжен да спазва пропускателния режим и правилата за охрана Hll

обеtстите на теритоРията на Възлоrrtителя,
5.7. Изпълнителят е длъ]кен да спазва всиtIки вътрешни правила, правилата за безопасlIост rIzt

труда, техническите и противопожарните правила на територията на Възлоlttителя,,
5,8, ,Ща осигури квалифицирани водачи, съгласно изискванията на З.ЩП и ППЗflП. !а
представи на Възлоlкителя списък на водачите, които ще осъществява,г превоза на ToBaptl,
5.9, Товарителниците да отговарят на чл.5З ал.1 т.9 от Закона за автоп,rобилните превозIl,
5,10. Ехtемесечно се попълва Протокол за действително изпълнените през изl,екJlия ]\|ecett

превози. Подписан без възраrкения от двете страни, Протоколът представлява ocIIoBaIIIie за

съставянето на данъчна фактура и за заплащане на дъ,IIжимото възI]агрarкдеIIие.
5, 1 l . Превозвачът извършва превоза по уговорения по - горе обичаен I аршру1,,

5, 12. Превозвачъ,г се откlIонява от обичайния маршрут, caNlo ако важни причинlt ltалагzl г l,ot]i:l

(ПТ11, пътно-ремонтни дейности и други подобни).
5.13, При отклонение от обичайния Nlаршрут, Превозвачът следва да уведоми Въз: tolIcttL,e,ltя

за причините и ла ги отрази в пътния лист.
5.14. Превозвачът е длъх(ен да превозва тоtsара с подходящо превозно средство. пoKpl1l,- ll])ll
спазване на съответните технически и другLt изисквания. лредпазен от разIlиJlяваIIе !tлl]

допъ_,l llи lелно овла)I(няване.
5.15.Превозвачът извършва превоза без участието на други превозвачи.
5.16, Ако Изпълнителят, при наJIичието на писмено съгласие от Възлоlкителят извършII
liзцяло или отчасти превоза с участието на други превозвачи. той отговаря за действията нпt

като за свои действия,

6.1, При забава на заявената услуга по вина на Изпълнителя, същ}Iят дължи HeycтtliiKl в

размер на 2 400.00 /две хиляди и четиристотин/ лева за всеки деII закъснеltие след cpol(il по
чл.4.1 . от настоящия договор,
6,2. При пълно неизпълнение на услугата по вина на Изпълнителя, същият дължи не),ст(rйlilr
в размер Ira З57о от прогнозаната стойност на договора. За пълно неизпълнение rla услугilта
се считат случаите, в които предметът на договора не е изпълнен в срок 15 дни след 1,IзтIIчаIIе

на срока по чл.З. 1 . от настоящия договор.
6.3, Възлоlкителят дължи на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за забава-
върху неиздъл)I(ената сума на ден при забава на плащания по договора, но не повече от 30 %
от стойността на забавената сулrа.
6.4.При пълно неизпълнение ИЛИ неточно изпълнение, ВъзлоrIсителят има право дil из,геглll
alacT от гаранция,га за изпълнение по Раздел 4 от настояrrtия договор, съответстващо на
дъл)rимата неустойка.
6.5. Плацането на неустойки не лишава изправната страна по договора да търсI{
обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи нlд размера на HeycToiiKaTa.



7. ФорсмАжор
7.1. Страrrите се освобоrrtдават от отговорност за частично или пълно неизпъJIнения lla
техните договорни задължения в случай, че невъзможността за изпълнение е сJIедсl,вI]е HLI

събитие 1.1звън техния контрол. В случай на възникване на такива форсмаrкорнлt
обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на лействие Hat тези
обстоятелства.
7.2. Всяка една от страните е длъ)I(на да уведоми съответно другата страна за llастъпвалlе,l-() lI

прекратяваItето на форсмtаlItорното събитие в еднодневеlI срок от възникването и края llzl
събитието, независимо o,t характера на събrtтието,

8. ПРЕКТАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8,1 . При наличие на форсмалtор, или друго събитие, двете страни могат да се споразуNlея,l ,]li

прекратяване на договора,
8.2. Възлоrкителят може да прекрати договора с 7 дневно писмено предизвестие, както и в
следfiите случаи:

- На основание чл, 1l8, ал. 1. т, 1 от ЗоП
- При неизпълнение на задължението Изпълнителя да представи в 10 дневеrt сроlt,

считаЕIо от датата на подписване на договора, договор за подизпълнение с
. подизпълнител/ите посочени в офертата.

- Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължеI,Iие, поради причина за I(олто

отговаря, Възло;ttителят може да прекрати договора с 7 дневно писNIеllо
предизвестие. Неустолiките по Раздел б остават дължимl.t.

Изменението на настоящия договор за обществена поръчка се допуска, прll усItовIля,га на ч,]l,

1 16 от Закоrlа за обществените поръчки,

Всичкl.t спорове по тоз}I договор ще се уреждат чрез преговори междy страните, а пI)л1

непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетент}Iия съд на Републиttа
България,
За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действаrцото
законодателство.
Тозrt договор се изготви li подписа в два еднообразни екзеN{пляра, по един за всяка
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за
задълItенията и договорите и Закона за обществените поръчки.

llo всички въпроси, възникнали при изпълнението на настоящият договор
(включително връщане на гаранцията за изпълнеrrие), Изпълнителят се обръща Itъпr

отговорника на договора, указан по-долу.

Отговорниrt по договор от страна на Възлолtителя:
.'Име, фамилия, длъrкност/

Отговорник по договор от страIIа на Изпълнителя' 
)Йr., ,l,";";;", ;r;".;".;i

Прддрдgдця:
Прцдqжýдд9_J&1 - Техническа спецификация на Въз,:rоlltителя и приJlоженllя - съглllсIl0

публикувана документация в профила на купувача
Прилоrкение Л!2 - Копие на техIlическа оферта с прилоlItения на Изпълнителя
ГIрддрдsддý ]Еf, Копие на lleHoBa оферта с прилох(ения на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛllИТЕЛ:
l/ я, 1]Авлов /



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3

договор
м............ l2017 l.

flHec, ......................20|] г., в град Гълъбово, мелtду:

1. ,,БРИКЕЛ"ЕАfi гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр. Гъ.пъбово.
област Стара Загора, извън града, тел: (04l8) 6 2l 28; факс: (04l8) 6 25 28, Електllонrrа
поща:. rnaгket(Oblikel-bg,com Интернет адрес: http:/iww.bгikel-bg.corT, peгIicTpllpallo в

търговсItия регистър при Агенцията по вписванията; с ЕИК 123526494, представ,ltяваI Io

от Янплин Ппвлов Павлов - Изпълнителен дIrректор., нариаIано по - доJI)r за

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

- гlэ,/с. . . . . . . . . . . . . . . . , със седаlлище и адрес на упрatвлеlltlс:

" клон/офис: Представлявано (ll
,.... (Dлълttl ttlсlп) ,.,............. (tt-lte, презtt-ltе, c]lct.lt lt.,tчя ) tlг

друга страна, наричано за краткост: ,,ИЗПЪЛНИТЕЛ"

На основание Решенtrе М ........ на Иfl на .,Брикел" ЕА.Щ и Прокото,l Nч

за класиране на участниците и определяне на изпълнител по обществена поl)ыIка с

прсдi}lе l : "Извършване на деiiностll по полагане нд lаtIеча,гвдш cJlol-t нл Деltо l;l

неопасIIII проI|зводствени отпадъци (НПО) - секчия IIIA и КлеткIt 3 и 4 в секцпя lll Б"с
реф М 122002/2017 г. се сключи настоящият !оговор за обществена поръчка за следtIото:

1. прЕдмЕт нлдоговорА
1,1. Предметът на настоящия договор е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , съгласно .обособена
позиция rra обществена поръчка, реф. М |2200212017, възло2liен1l вследстl}IIс
проведено публично състезание за възлагане на ОП с предмет: "Извършв:rrrе Il:r

деl:iностll по полагаII€ на запечатвапд слой на Щепо за неопаснII про изводств ell lI

отпадъцIл (НПО) - секция IIIA и Клетки 3 lr 4 в секция III Б"
1.2. Възлолtителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши срещу възнагражденI.1е.

доставка на...,,, тон ... ,.,,., наричани по-долу,.товаръI".
1.З. .Щоставката се осъществява с превозни средства на Изпълвителя.
1.4. Изпълнителят извършва дейностите. предмет на договора, с транспортнlл средс,],ва.

описани по марка, регистрационен номер, технически допустима максимална N,Iaca,l I]

товароносимост в flЕКЛАРАЩШЯ за техническото оборудваrlе за IlзпълItеIlIIс lI1l

поръчката, приложение към техническото предложение за Iiзпълнение на поръr]кага
приложение J\!1, което е неразделна част от настоящия договор. !ейностите по достilвкtlта са
описани също в Техническата спецификация.
1.5, Възлоltсителят не се ангажира с така посоченото количество, нито с ежедневното II

llепрекъснато използване на договорените товарни автомобили. В завислtмост tlг
техIlологиtIните! метеорологичните или други условия. посоченото по горе колиtlество

товари може да бъде увеличавано или намалявано, като при нормzrлни производствеtIlI

условия това увеличение или намапение обичайно няма да надхвърля 257о от пlэогIIозtIотtl
количество. Възлоrкителят не търпи неустойки за недостигане или надхвърляне Iia

прогнозното количество товари за доставка,



1,6 Обемите, предвидени за Iiзпълнение от Изпълнителя по настоящата обособена позицllrl.
които N{еждувl]еменно са изпълнени от Възлоrrtителя. се приспадат от общия обепI tla

заложените по прогнозни коли.rества работи.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ
2.1.Обща стойност на договора не се определя предварително. Същата е в зависимос,г о,г

общото количество на доставените материали и единичната цеIIа на доставката,
2.2. Единичната цена за доставените материали е . .... ( .. ...) лева на доставен ,loн.

при условие на доставка DDP, сгуроотвал на ,,Брикел" ЕАЩ. Уговорената цена е твърд.r за

срока на йзПълtrение на договора или до достигане на прогнозното кОличеСтвО, Съща'га]а IIе

зависи от разстоянието, престой на транспортните средства или от каквито и да е др),гIl

условия и обстоятелства,
2.4. Фактурата за извършената услуга се представя до 5-то число на месеца! следващ NIесеца.

през който са извършвани услугите.
2.6. Разплацането ще се извършва по банков път, до 45 (четиридесет и пеr,) днll crle;L

представяне на следните документи от изпълнителя:
- Обобщаващ протокол за извършените през съответния месечен период превозIl.

съдържащ йнформация по товарителници, пътни листове и кантарни белеrItItu за

доставените по местоназначение количества товари, подписан от двете cTpaHli;
- Издадените през NIесеца пътItи листи и товарителници с подписите на лицата, l(oll1,o cll

пl]иели товарите по местоназначението им;
- Оригинална (laKTypa за дъл]ки ,Iата стойност.
- KaHTapBl.t белеrIски

Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представеният документ,
2.7.Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от Изпълнитвля:
BIC: ..,.....,..,.....
lBAN: ..,,..,..,....
БАНКА:
2.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Bctt.lltll
последващи промени ло т,2,7 в срок от 5 дни считано от момента на промяната. В слl,чд; u"
ИЗПЪЛНИТЕЛIIТ не уведопIи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за пропtените в този срок, саIита се. чс
плащанията са надлежно извършени.

З. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
3.1. Срок за изпълнение - ...... календарни дни, считано от датата на подrrисване Hil

договора.
3.2. Начин на изпълнение на дейността по предмета на ,Щоговора за llзпълненllе Hil

обществена поръчка:
- През срока на действие на.Щоговора, доставките се извършват ежедневно,

вклIочително през почивните и празничните дни.

4. ГАРАНЦИЯ ЗАДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
4. l. Преди сключване на договора Изпълнителят представя гаранция за добро Ilзпълненriе в

елна от формите определени в чл. ll1наЗОП,вразмерна...........лв./............,,....,,..
лева/, представляващи 4 0% от стойността на договора, закръглена до лев.

4,2, Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на

договора съгласно т. 1 . от раздел III на настоящия договор, при добросъвестно изпъJIнение Il

JIипса на претенции от страна Възложителя и отправено писмено искане от страна на

Изпълнителя до отговорника по договора.
4,3.Възложителят има право да усвои предоставената гаранция в случай, че ИзпълнитеJlя'l' lle
изпълни в срок доставката, като просрочи установените срокове с ловече от 2 (лва)

календарни дни! както и в случаите на дължими неустойки по раздел б от договора.

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕJIЯ



5.1 . След извършване на доставката да приеме товара и да подпише товарителницата и
пътния лист.
5.2. ВъзлоlIсителят се задължава да плати на Изпълнителя уговореното в нас,],ояlIlия договоl]
въ]награждение.

Б. ЗАДЪЛЖЕНИJI НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
5,3, !а извърпtва услугата с транспортни средства в пъ"'rна техническа изправIlост, oпl.Icill]ll
по марка и регистрационен номер в ДЕКЛАРАЦИЯ за технlлческото оборудв1lllс ]il
пзпълнение на поръчката, приложение към техническото предложение за лlзII,ьJ]неIIllе IIit

поръчкатzi -;приложение N!1 към договора.
5,4. Изпълнителят превозва товара с подходящо превозно средство, покритс неп l]oNlol(ile\I l l

irокривzша независимо от метеорологичните условия.
5.5, Изпъ:tнителят е длы(ен да спазва пропускателния режим и правилата за охраIIа lla
обектите на територията на ВъзлолtI.rтеля.
5.6. Изпълнителят е длъжен да спазва всички вътрешни правила, правилата за безопасIlост lla
труда. техническите и противопожарнLlте правила на територията на Възлолtителя.
5.7, !а осигури квалифицирани водачи! съгласно изискванията на ЗflП и ППЗ,ЩП, !а
представи на ВъзлОп(ителя списък на водачите, които ще осъществяват превоза на ToBapll,
5.8. Товарителниц}tте да отговарят на чл.53 ал.1 т.9 от Закона за автомобилните превозIl,
5.9. Еiкемесечно се попълва Протокол за действително изпълнените през изтеклl.iя Nlecell
превози, Подписан без възратtения от двете страни, Протоколът представлява осtIоваIiие зil
съставянето IIa даrIъчна фактура и за заплащане r.ta дълrкймото възItаграждение.
5.10, Превозвачът е длъжен да превозва товара с подходящо превозно средство! покрIl,г, llI)Il
спазване на съответните технически и други изисквания. предпазен о,г разлиляване илII

допълнително овлажняване.
6.

6.1. При забава на заявената услуга по вина на Изпъ:rнителя, същият дължrl rtel,cToiittlt в

размер на 2 400.00 /две хиляди и четирlIстотиЕ/ лева за всеки ден закъснение сJIед cpolial 1l()

чл.4,l , от настоящия договор.
6.2. ГIри пълно неизпълнение на услугата по вина на Изпьлнителя, сыцIiят дължи неус гoiiltlt
в разп,Iер на З50% от прогнозаната стойност на договора. За пълно неизпълнение на услуга,l,а
се считат случаите, в които предмlетът на договора не е изпълltен в срок 15 дн1l след l.IзтIiчillIе
lla срока по чл.З. 1 . от настоящия договор.
6.З. Възложителят дължи на Изпълнителя неустойка в разN{ер на законнатit лItхва за забава-
върху неиздължената сума на ден при забава на плащания по договора! но не гlовеtlе оr,З0 9i,

от стойността на забавената cyMla,

6.4.ГIри пълно неизпълнение ИЛИ tIеточttо изпълIIение, Възлолtителят ип{а право да rI,]l,el)ttl
час,г от гаранцията за изпълнение по Раздел 4 от настояция договор, съо,l,ветстващо IIil

дъл)liимата неустойка.
6.5, Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора да търси
обезщетения за претърпени вреди и пропуснати ползи нед размера на неустойката.

7. ФорсмАжор
7,l. СтраIIите се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнен!lя на
техните договорни задължения в случай. че невъзможността за изпълненliе е следствие I{a

събитие извън техния KoHTpoJt. В случай на възникване на такива форсмаlIсорни
обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тезIл

обстоятелства.
7.2, Всяка една от страните е ллъжна да уведоми съответно другата страна за настъпваI]еl,о Ii

прекратяването на форс,lтаrкорното събитие в еднодневен срок от възникването Ii края IIa

събитието, незав!Iси]\,Iо от характера на събитието.

8. ПРЕКТАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
8.1, При наличие на форсмаlкор, иллI друго събитие, двете страни могат да се спорirзуN,IеrIт ,]а

прекратяване на договора.



8,2. Възлояtителят може да прекрати договора с 7 дневно писмено предизвестие, Ka]flo и в
следните случаи:

- На основание чл. 118,ал. 1,т, 1отЗоП
- При неизпълнение на задължението Изпълнителя да представи в 10 дневен сроlt,

считано от датата на подписване на договора! договор за подизпълнение с

подизпълнител/ите посочени в офертата.
- Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причиrIа за KorITO

отговаря, Възлоясителят може да прекратI-r договора с 7 дневно писмено
предизвестие. Неустойките по Раздел б остават дълlкими.

i

Изменениеtо на настоящия договор за обществена поръчка се допуска, при условияl,а }lч] ч]r,

1 16 от Закона за обществените поръчки.

Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а прIi
Ilепостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Реrrуб.гrика

България.

За всички неуреденИ в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
за конодателс l во.

Този договор се изfотви и подписа в два еднообразни екземlIJIяраJ llo ели}t за всяка
страна, при спазване на общите изисквания на Търговскllя закон, Закоrrа за
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки,

По всички въпроси, възЕикнаJIи при изпълнението на настоящият договор
(вклrочитеltно връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към
отговорника на договора, указан по-долу.

ОтговорниК по договоР ol страна на ВъзложителЯ' 
,йra.Сrar"ruо or"r."o.ri

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя:
/ Име, фамилия, длъrкност/

пtэилоlкения:
Прцдgжсддg_ДЕ_L - Техническа спецификация на Възложителя и приложения съгласно

публикувана документация в профила на купува,lа
Прцдqжýццý,]\&2 Копие на техническа оферта с приложения на Изпълнителя
Прилоlкение Nq3 - Копие на ценова оферта с приложения на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
l1 я. пАвлов /



Проект на догоl]ор !!! ОП 2 1

договор
J\Ъ............ l 20l'7 г.

{нес, ........,.......,.,,,,2017 г., в град Гълъбово, меrrtдч:

1. ,,БРИКЕЛ"ЕА! гр.Гълъбово, със седалище и адрес на управление: гр, Гълъбово.
област Стара Загора, l,tзвън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (04i8) 6 25 28, ЕлектрtlIlrIа
пощаi. rrlarltetlg]bгiltel-bg.col-n Интернет адрес: http://ww. Ьгiltеl-Ьg.соr-п, регl4стрирано в

търговския регистър при Агенцията по вписванията, с ЕИК l23526494, прелставлявirно
от Янилин Павlrов Павлов - Изпълнrrтелен] д[Iректор, наричано по - долу зLl

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна

- гр./с, . . . . . . . . . . . . . . . , със седiшище и адрес на управ,IеI{IIе:
град ....,,.......,,,. п.к, ........., ж.к.,,............,,, ул. ,,. , . . . . .. . . . Nl.,...., r,c.rt,:

.,l ...,,..,.., факс: .../,.,,,,,, вписано в Търговския регистър в Ат,енцията по вписванI.tятаl

с ЕИК: ...,.. ..., ИН по ДДС: ВG ....., .,., I'егистрирано по З!!С от ,..,.,,.,, l,,.

Бпtз ttit:

клон/офис: Представлявано

;у;" ;;;";". ";r;",lТ;;'il';;З",,;йзпъ;нйiьr; 
t"'', ПРе З lt-l !е, фСt t l tt't uЯ ) tll'

IlаоснованиеРешенlrеМ.....,..наИlrиПрокотолМ.,..........закласlll]illtеlltl
участниците и определяне на изпълнител по обществена поръLlка с Ilред]rrет; "Извr,рrIIвitнс
нл деriпосt,tt по полагане lta запечатваlll слой на ,Щепо за lIеопаснIl проItзволствеllll
отIIадъцлl (НПО) - секцлIя IIIA rr Клетки З rl 4 в секцrlя III Б"с реф N9 122002/20l7 г. се
сключI] настояIцият ,Щоговор за обrцествена поръчка за с_ilедното:

1. прЕдмЕт нАдоговорА
1,1. Предметът на настоящия договор е . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , съгласно ..обособенir
позицIlя на обществена поръчка, реф. ЛЪ 122002l20l7, възложена вследствIlе
проведено публично състезанпе за възлагане на ОП с предмет: "Извършвапе Ila

дейности по полагане на запечатващ слоIi яа .Щепо за неопасни произ водств еII ll
отпддъци (НПО) - секцпя IIIA и Клеткrr 3 и 4 в секция III Б"
1.2. .Щейностите по изпълнение на поръчката следва да бъдат изпъляени, в съотве гc,|,Blle с

указанията на Възлоrrtителя,
l.З. ВъзлоlIсителят не се ангажира с така посоченото количество дейностrt, нlt,гtl с
ежедневното и непрекъснато използване на техниката. В зависимост от технологи tIHIlTe.

метеорологи.lните или други условия, посоченото по горе количество дейности Mo)Ite да
бъде увелLrчавано или намаJIявано, като IIри нормfu.]ни производствеllи ycJloB1,1rl l,оRil

увеличение или IIамаление обичайно няма да надхвър-ця 25ОА ol, прогнозното колиtIество,
Възлоrrtите.гlят не търпи неустойки за недостигане или надхвърляне на rrрогItозI]о,l,()

количество дейности.
1.4. Обемите, предвидени за изпълнение от Изпълttителя по настоящата обособена позliцllя.
които междувременно са изпълнени от Възложителя, е се приспадат от общия обепr rIa

зало}I(ени,lе по rlрогнозни количес,t ва работи,

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАШАНЕ
2.1. Прогнозната стойност на,Щоговора е................ лева (словом: .,,,...) без

ддс.



2.2. Окончателната цена на изпълl]ените работи ще се формира на база Ita двустране}l
протокол за установяване на завършената и подлежащата I]a изплащане работа (отрабоrеllIt
моточасове, отчетени по монтираната система за KoHTpoir и отчитане на работата Tta

NIашината и часове в престой и описаните други особени условия в сJIучаите когато Il]\Ia

такива, за които е съставеII протокол и се дъл)ки заплащане), с приложена към него Nlесечtlil

работна l(apTa }Ia машината за съответния отчетен период, умножени по един[l!Iн1.1те lleн }.,l в

предложенli от Изпълнителя в I {eHoBaTa оферта Приложение Лч 3, неразделна част от
договора.
2.3. Всички цени от настоящия договор се разбират в мястото за изпълнение на работtrте по

договора оЪществуващ сгуроотв.rл на Възлоlкителя, находящ се в УПИ I-2З. III-2], IX-_r].
Х-26, XVII, XIX-26,1l и УПИ ХХХП-23 в кв. 503 по плана на,,Брикел" EAff, град l'ълr,бовtl.
Ьбл, Стара Загора.
2.4. Единични цени посочени в I-{eHoBaTa оферта на Изпълнителя - приложеtrие Nl 3 са

окончателни и валLIдни до пълното изпълнение на договора и не подле)I(ат на проN,Iяна

2.5. Възлоrкителят нё носи каквато и да било отговорност за наN,lzlляването на обепtите

дейностлl по договора и ще заплаща само действително изпълнените обеми,
2.6. Възлоlкителят заплаща цената по т. 2.1., как,го следва: по банков път, до 45 (че,гирrr,lесе,r

и пет) дни след представяне на следните документи от Изпъltнителя:
о flBycTpaHeH протокол за установяване на завършеtlата и подле)I(ащата Hat rlзпJlаttlаllе

работа (отработени моточасове, отчетени по Nlонтираната систеNlа за I(он,грол l,i 
,

отчитане на работата на машиIIата и часове в престой и описаните други особенrl

условия в случаите когато и]\{а такива, за Kol1To е съставен протокол и се дължl{
заплацане), с приложена към него месечна работна карта на маuIината за съответtIl]rt
отчетен период, след кое,го се оt|ормя фактура за стойността.

о Задълlrtителнtl атрибути при офорп,rянето на месечна работна карта за отчитаtIе [Iil

работата на машината са:
- фирма изпълнител (!оговор Nч), марка, модел и номер на NIашината, п,{есец I,1

година,
- дата. имена и подпис на Uператор. смяна (дневна).

- HatIaJIeH мото часовник, краен мото часовник. отработени мото часове.
- месторабота, имена и подпис на длъжностно лице удостоверяващо извършеIlilтil

работа.имена и подпI-1с на опълномощено от Възлолtителя лице.
Срокът за плащане започва да тече от датата на която е представен последния докумеIlт,
2.7. Часовете, в които механизацията е била в престой няма да бъдат заплащани.
2.8. Плацането се извършва в български левове! с платежно нареждане по следната
банкова cNleTKa" посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN: ...,..,..,..,.
БАНКА:
2.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всичtсtt

последващи промени ло т,2,7 в срок от 5 дни считано о,г момента на промяната. В слу,lх11 ,1g

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТВЛЯ за промените в този срок, счtл,га се. tle

плащанията са надлежно извършени.

З. СРОК И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
З.1. Срок за изпълнение ..,... кa}лендарни дни, считано от датата на подписваIле I{a

договора. fiaTaTa, от която ще започне да се отчита времетраенето е датата на сключване IIа

договора.
3.2. Мястото на изпълнение на договора е съществуващ сгуроотваJI на Възлоlкителя, находяrц
се в УПИ I-2з,III-2з,Iх-з2, х-26, ХVП, XIX-26,11 и УПИ XXXII-23 в кв. 503 по плана на

,,Брикел" ЕА.Щ, град Гълъбово, обл. Стара Загора. 
l

3.3. Изпълнителят има право да rтоиска удължаване на сфока за изпълнение на дейностите IIо

поръчката caNlo и единствено ако по време на работа са се появили увеличен обем или IIclBtt

видове дейности! които обективно водят до удължаваIIе, изключително неблагопрtrяt lttl

климатиLIни отклоlления, други специални обстоятелства, които могат да настъllяти Kol]TO I]e



се дължат на I1ропуск Iiли на нарушаване на договора от страна на Изпълнителя I.1ли l(Olt],o lIe

могат да се вменят като негова отговорност. Размерът на удължаването ще се определи сле:,1

консултации между възложителя и изпълнителя. !оговореното удъл}каваIле на cl)oкa се

УДОСТОВеРЯВа С ПОДПИСаН ПРОТОКОЛ МеЖДУ УЛЪЛНОМОЩеНИ ПРеДСТ'аВИТеЛИ На ИЗПl,ЛНltl'еJlrl ll
възложителя.
5.5. Посочените срокове за изпълнение не включва времето за спиране на изпъJII]ение Hil

дейностите, за което има подписан протокол между упълномощени представLIтели lla
изпълни l еля и възло)l(и,lеля.
5.6. Когато в договорения срок изпълнението }Ie може да бъде осъществено в резултат tIir

обстоятолстр.а, за които е отговорен Възлоllсителя, се съставя двустранен протокол за cIlиpallIc
Ila изп,ьлнението. В протокола се описват подробно обстоятелствата, lIоради които се clllllla
изпъJIIIението, След отпадане на причините, довели до спирането. се съставя двустl]аItеII
протокол, с който се продължава изпълнението на договора.

4. гАрдцциrlзддqЕ!о изпълнЕниЕ
4.1. Преди anna.r"urr-" ,u д-овора Изпълнlлтелят представя гаранция за добро изпълнеtIlIе l]

една от формите определени в чл. 11l на ЗОП, в разN,Iер на ...... ..... лв. /.. ..... ....... , ... , , ,,

лева/. представляващи 4 0% от стойността на договора, закръглена до лев.

4.2. Гаранцията се връща на Изпълнителя до 60 (шестдесет) дни след изтичане cpol(a I]a

договора съгласно т.З.1. от раздел III на настоящия договор, при добросъвестно из]пълнеllLIе

I{ лIiпса на llpeTeнtlиIi от страна Възлоlкителя и отправено писмено искане от страна на

Изпълнителя до отговорника по договора.
4.3. Възлотtителят има право да ycBotI предоставената гаранция в случай, че Изпълllи,tеJIrI I tle

изпълни в срок доставка на горива! като просрочи установените срокове с повеrIе от 2 (два)

календарни дни, както и в случаите на дъл)](ими неустойки по раздел б от договора,

5. ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО. ВЪЗРАЖЕНИrI ЗЛ
НЕДОСТАТЪЦИ

5.1. Гаранционният срок на изпълнените работи е 5 (пет) години, в съответствIле с

минималния гаранционен срок определен в чл, 20, а,т. 4, от Наредба Лс2 към ЗУТ за

въвеждане в експлоатация на строех(ите и минимални гаранционни срокове.
5.2. Гаранционният срок започва да тече от датата на последно подписанlля приеý,tателеll

протокол,
5.3. Гаранцията не покрива умишлени повреди, повреди, причинени от t|lopc-пtalItollrt r r

обстоятелства, повредиJ следствие от IIеправилно обслухсване. В този случай гараIIция,l,а

изключва отговорност за последващи щети, включително производствени загуби.
5.4. При реклаN{ации, Изпълнителят изпълнява дейностите отново, изцяло за своя сп,IетI(а.

5.5. Срокът за явяване на специirлистите на Изпълнителя е 2 дни от предявявalIIе IIil

рекламация от Възлолtителя. Ако в този срок не се явят представители на ИзпълIlr.trеляt.

Възложителят сам съставя констативен протокол за констатираните недостатъци, Kol-t,l о е

задължителен за изпълнение от страна на Изпълнителя. С полагането на подпLlс върху
настоящия договор, Изпълнителят безпрекословно приема, че съставения протокоJ] за

реклап,tации (в това число и едностранно съставения), притежава доказателствена силzl зil
пред съд и че в случай на реzrлизиране на отговорността му за рекламации по съдебен рел,
същият няма право да оспорва констатациите, отразени в протокола.
5.6. Срокът за отстраняване на констатиран дефект е 10 дни от получаване на реклаl\1ация (.),1,

възлоrкителя.

6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
6.1. Възложителят има право на контрол през всички етапи на работата по !огово1-1а,
Персона,,tът на Изпълнителя ще бъде допускан до работа само след проведен инстl]уктt]ж за

безопасност от страна на Възложителя, в съответствие с действащите правtллнt,]цIt lt

нормативни док}менти.
6,2. Възлоrкителят назначава Отговорник по !оговора, който ще координира и KoнTl]o]lltl]a

изпълнението на предвидените дейr-rости и решаването на проблемите! възникнzu]и в процесal



на изпълнение на работите. Отговорникът по flоговора приема с подписа си върху rlplleN,Io
предавателните протоколи, изпълнените работи.
6.3. Възлоrките,гIят се задъл}кава да осигури на Изпълн1.1теля постоянен достъп до обеItL.а ,за

изпълнение на услугата.
6..l. Възлоrкителят се задължава да оказва пълно съдействие на Изпълни.l]еля за tlзll,Lлненllс
IIа възложената му работа.
6.5. При необходимост, Възлоltителят или упълномощава лице оТ Ilерсонала на ИзпъJIllIlтеJIr.
което да изготви план за безопасност и здраве при работа за обекта, съгласно чл.9 и ч.rr. l0 tlT
Наредба No 2/2004 г,
6.6. Възilолtртелят се задължава да заплати на Изпълнr-rтеля стойността Ila извършеIlи1.е
работи гrо начин и в срок, предвидени в настоящия договор,

7.1. Преди запоrIване на изпълнението на дейностите по договора Изпълнителят е длъже]J:
а) да назначи,отговорник по !оговора от страна на Изпълнителя, който коордllllliра ll

контролира изпълнението на предвидените дейности и решаването на проблемtrr.е,
възникнatли в процеса на изпълнение на работите.

с подписването на настоящия договор се приема! че Изпълнителят дава съгласtlето cI1
и упълномощава лицето, посочено в заповедта като Отговорник по !оговора, да попълвi] Il
подписва всякакви документи по договора, както и да извършва и да приема всякакви пpal]I{rI
и фактически действия по договора от името и за сметка на Изпълнителя;

б) ла вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността Iia строителн:tl,а
площадка, съгласно плана или инструкциите за безопасност и здраве

г) да вземе необходимите мерки за опазва}Iе на околната среда.
7.2. Излълнителят се задължава да извърши работите, предмет на настоящия договор, по L]rl-

дове, обеми и цени, в съответствие с изискванията на Възложителя, при спазвirIIе IIа
I{ормативните документи и стандартите в Република България, регла]иентираlц}1
изискванията за гези видове дейнос tи, като:

а) изпълнява качествено и в срок работите - предмет на този договор, в техноJlогllчtlа
последователност, съгласно съгласувания с Възлоrrtителя график за изпълненLIе IIa
дейностите.

б) уведомява незабавно Възло;кителя за евентуални повреди на мрежи и съоръ)кеllllя.
произлезли при работата:

в) спазва изI,Iскванията на Наредба N! 9 от 9,06.2004 г. за техническата ексlr]tоа,I.iiцttя
на електрически цеlrтрали И I\,1Ре)КИ, ПТБ и ПО и приетия ГIравилник за вътрешн}lя трудов
ред при изпълнение на работите на територията на Възложителя;

г) опазва от повреди и замърсявания останалите територии и съоръжения, собственост
на Възлохtителя. При причиняване на повреди и замърсявания! същите се отстраIlяват ,]а

сметка на Изпълнителя;
д) осигурява персонала си с отличителни знаци на фирмата;

7.3. При извършване на работите, Изпълнителят е длъжен да не назначава хора, които сil I]

трудово правни отношения с Възложи,геля. Същото се отнася и при евентуа]тното дlll,оRаl]яIIе
с подизпълнители,
7.4. В случай, че Изпълнителя привлече за изпълнение,го на договора подLiз]lълllll1.еJlll.
независимО дfu,lи съС знаниетО и/или съгласието на ВъзложИтеля, тО Изпълнителят (I1,1OBill]я
за всиrIки действия и бездействия на подизпълнителите като за свои действия и бездействrlя.
7.5. По време на работа Изпълнителят осъществява постоянен контрол върху KaLlecTBOтo rla
изпълняваните дейности, както и koHTpoJI за опазване на околната среда и за осигуряlJilне lla
здравословни и безопасни условия на труд. В изпълнепие на тези свои задълlкенttя, Toii
изготвя докуN{енти, удостоверяващи осигуряването на контрола върху качес,l,i]о,t,().

управлението на околната среда И на отпадъците! Инструкции по безопасност I-1 здраве
съобразIrо конкретните условия на строителната площалка, съгласно изискването tIa чл.16.
т.1, б. " в" от Наредба }ts2l2004г. за минималните изисквания за здравословни и безоttасtлt1

условия на труд при извършване на строителн}I и монтажни работи.



7.6. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички пропуски и недостzrтъцI]

по работите, забелязани от Възлоlкителя при прегледа и приемането им, както [I в paMI(lITe Hi-l

уговорения гаранционен срок,
7.7. Изпълпителят има право:

а) да иска от Възлоrrсителя лълно съдействие при rIзпълнението на договора;
б) да иска от Възложителя приемането на работата;
в) да иска уговореното възнагрa)кдение за изпълнение lra предмета на договора,

8.1. В aлучай, че Изпълнителя,г не успее да изпълни всички или някоя от деt"Iлlостlлте в

сроковете и/или с t<a.tecTBoTo! определени в договора, Възлоrкителят, запазваtiкtt I]равото cli
за други съдебни претенциli по договора, удържа изчислената сума на неустойкатil ог
последващо дъл)I(имо плащане по !оговора.
8.2. При забава в изпълнението на работите по договора по вина на Изпълнителя, след cpoкll
по чл.3,1. от настоящия договор, същият дълх(и неустойка в размер на 1000 / хиляда/ лева за

всеки ден закъснение,
8.3. При пълно llеизпьлпение на услугата по вина на Изпьлнителя- сьшияl дьл)I(и He}clOiiltil
в размер на З57о от прогнозаната стойност на договора, За пълно неизпълнение на ycjlyt,ir'l,ir

се считат слуrIаите, в които пред]!1етът яа договора не е изпълнен в срок 15 днLl след ltзTI,Itlll}Ie

на срока по чл.З.1. от настоящия договор.
8.4. При Ilекачествено изfiълнение на работите по договора! ИзпълнLtте.ltят дълltttl tkaKTil

безплатно отстраняване на недостатъцliте в посочен от Възло;кителя разуN!ен cpol(J Talia Il

неустойка в разN,lер на 2 7о (два процента) от прогнозната стойност на договора за Bceкll
отделен случай, но не повече от 10% (десет прочента) от тази стойност,
8.5. Извън предвидените неустоr"Iки Възлолtителят ип,Iа право да претепдира пред съr1, llo
общия рел обезщетение за претърпени вреди и пропуснати tIолзи. в резултат на
lIеизпълнен ието,
8.6. Възлоltсителят дъл)ltlt на ИзпълнлIтеля неустойка в разN,Iер на законната лIлхва за зitбава,
върху неиздължената су {а на ден при забава на плащания по договора, Ito tle повече от З0 %
от с,гойността на забавената суп,tа.

9. ФорсмАжор
9.1, Страните се освобоrкдават от отговорност за частичIIо или пълно неизпълнения на
техните договорни задъл)I(ения в случай, че невъзможността за изпълнение е следствие на

събитие извън техния контрол. В случай на възникване на такива t|lорсмахсорни
обстоятелства съответните срокове се удължават с времето на действие на тезtt
обстоятелства.
9.2. Всяка една от страните е длъжна да уведоми съответлIо другата страна за настъпвzlIIето II

11рекратяването на (lopcMallcopHoTo събитие в едltодневен срок от възн!tкваltето !I Kparl Hit

събитието, независиNIо от характера на събитието.

r0. прЕктАтявАнЕ нА договорА
l0,1. При наличие на (lорсмажор, или друго събитие, двёте страни lllога,г да се сtlоразуNlеят
за прекратяване на договора,
10,2. Възлоltсителят може да прекрати договора с 7 дневно писмено предизвестие, I(aI(,0,0 ll l]

следните случаи:
- На основание чл. 118, ал, 1, т. l от Зо
- При неизпълнение на задължението Изпълнителя да представи в 10 дневен срок,

считано от датата на подписване на договора, договор за подизпълнепие с

подизпълнител/ите посочени в офертата.
- Когато Изпълнителят не изпълни някое свое задължение, поради причина за кояl,о

отговаря, Възлоясителят може да прекрати договора с 7 дневно писмено
предизвестие. Неустойките по Раздел б остават дълrtсими.



Изменението на настоящия договор за обществена поръчка се допуска, при условията IIil чл.

1 16 от Закона за обществените поръчки.

Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а прл1

непостигане на съгласие ще се отнасят за решаване от компетентния съд на Републlrка
Б ьл гария.

за вси.lки неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство,

Този договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка
страна, при спазване на общите изисквания на Търговския закон, Закона за
задълженията и договорите и Закона за обществените поръчки.

По всички въпроси, възЕикнали при изпълнението на настоящият договор
(вклю.tително връщане на гаранцията за изпълнение), Изпълнителят се обръща към
отговорника на договора, указан по-долу,

Отговорtlик по логовор от страна на Възлоlкителя: ....... ..,....,.,,
./Име, фаплилия, длълtнос,гl

Отговорник по договор от страна на Изпълнителя: ...,,,, ,..........
/ Ип,rе, фамилия, длълtност,'

П]эилотtения:
прддqжgцдс_]Ф1 - Техническа спецификация на Въз;tожителя и приложеttия съгласно

публикувана документация в профила на купувача
llриложение Nq2 - Копие на техническа оферта с прIiлоя(ения на Изпълнителя
Прилотсение NлЗ Копие на ценова оферта с приложения на Изпълнителя

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
l/ я. пАвлов /



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНВ НА ОБЩВСТВВНА
ПОРЪЧКА ЧРЕЗ открита процедура и публично състезание, ПРОВЕЖДАНЕ НА
обпIествената ПоРЪЧкА

Настоящrlте указания са валидни и се прIlлагат за подготовката на офертII прIr
вьзлагане на обществени поръчки - открита процедура и публично състезаIIltе

1. Общи условлtя относно възлагането на поръчката
1 ,1 , Възлотсti:гелят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електl]онlllI
средства до документацията за обществената поръчка от датата на:
] публикуване на обявлението в ,,о(lициален вестник" на Европейския съюз tlp1.1 открI],га

процедура;
- публикуване.на обявлението в Регистъра на обществените поръчки - при публично
състезан и е.

I{ялата докуплентация се публикува в профила на купувача, в електронната преписка IIil

конкретната поръчка.
1.2, Когато техническата специr]lикаrIия е с голям обем и съдърllса конструктивIIа
докуN,lентация, черте]ки, проекти или други документи, свързани с изпълнениеl,о на

поръчката, същата се публикува в профила на купувача, в електронната преписка на
процедурата, раздел,.Техническа спецификация".
l,3, Всяка процедура получава уникален референтен HoNtep, под който може да бъде
намерена в профи:та на купувача.
l ,4. Всеки участник мо]ке да отправи писмено искане за разяснение във връзка с обявеttttrе

условия, в сроковете посочени в ЗОП. Искането за разяснение се изпраща на посоченIlя 1]

обявлението/решеIIието факс, поща, куриер, лично или по e-mail. Когато искането е

направено по e-mai1, същото следва да е подписано и подпечатано от представляващия

дружеството.
1.5. В електронната преписка на поръчката. в профила на купувача, се публикуват пIIcNIeIlII

разяснения по условlIята на обществената поръчка. Разяснението не се изпраща отделно lIil
конкретния участник! отправил искането за разяснение.

1.6. Искане за разяснение постъпило след сроковете, посочени по-долу, не се разгле)кдit:
- при открита процедура - лицата N{огат да искат разяснение в сроковете по чл,jЗ, ал,l от
зоп.
_ при публично състезания лицата NIогат да искат разясненLIе в cpoltoBeTe по чл, l80, ал,1 о t

зоп,
l,7, ,Що изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да оттеглиl llpoNleнIl

иJIи допълни о(lерта,га си.

2. Подаване на офертrr
2,l. Офертите се подават в управлението на дружеството, гр. Гълъбово 6280, обл. Стара
Загора, Извън града, Административна сграда на,,Брикел" ЕА!, отдел ,,Търговска", при
спазване на пропускателния режим на възложителя.
2,2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се
приема и оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връtца Hir

участника.
2,3. Когато към N{oMeHTa на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред Nlясто,го.

определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица. те се включват в списък, koI"ITo се

подписва от представител на възложителя (завеlrtдащ регистратура) и от присъстващ[rге
лица. О(lертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приеN,IаIIе

на ос!ерти от лица, които не са включени в списъка. Получените оферти за участие се
предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. 11ротокоrгь l

се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията
2.4. !окументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от yIIacTIIIlKa

иJlи от упълномощен от него представител лиrIно или чрез пощенска или дl]уга kypt{epclia



услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителл в

обявлението.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходI.Iте
са за c]lleTka на участника. Риска от загубване на офертаr,а или неполучаване на офертата в

указания срок и час е за сметка на участника.
Възлоlttителят не се ангах(ира с каквото и да е съдействие за пристигаtlето tla офертатit tta

указания адрес и час,
2.5. Щокументите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се пocOtIBill-:

- наименование на уаIастника, включително участниците в обединението когато е

ПРИЛОЖИМО;i'

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

- наименование на поръчката, референтен номер, а когато е прилоп(имо и обособените
llозиции! за които се подават документите.
2.6. Itогато поръчката е разделена на обособени позиции. и участникът подава oc|lepTa за

повече от една позиция, се подава една опаковка. съдържаща документите за съответнtлте
позиции,
2.7. Когаго се представя,т мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в

опаковката, те се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, HaиMeltoBaltllte
и референтен номер на процед},рата, а когато е приложиN{о - и за коя обособена позиция се
отнас ят.

2.8. Опаковките с мострите получават същия входящ нопIер на офертата, като в регистъра на
възложителя и на документа! издаден на приносителя на офертата срещу входящliя IloNIel] се
отбелязва ,!мостра".

3. Изисквдния къNr участницIIте при подготовка на оферта
З.1. При подготовка на офертата участниците са длъжни да спазват изискванията на
възлоя(ителя, да се придържат точно към обявените от Възложителя условIlя, образци li
указания, публикувани в профила на купувача,
З.2. Всеки участник има право да представи само една оферта,
3.3, Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Ако е поискано от
възло}кителя, ценовата оферта Moltce да бъде представена и на електронен носител.
3,4, Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в поръчката, ако може
самостоятелно да подава оферта за участие или да склlочва договори съгласно
законодателството на държавата, в която е установен.
3.5. Когато участник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в

or|lepTaTa си копие на документ, съгласно изискванията на т.4,1.3 от настоящите указания.
З.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позовават на капацитета на трети лица.
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансово състояние, техническите способности и професиолtална
компетентност, при спазване на изискванията на чл.65 от ЗОП.
3.7. Itогато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да MorKe да
докаже, че ще разполага с техните ресурси за срока на договора, като представи докумеltтll
за IIоетите от третите лица задължения,
З,8. Третите лица трябва да отговарят на съответIIите критерии за подбор, за доказването на

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са наJIице основалlиятil зi:l

отстраняване от обществената поръчка
З.9. Когато участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнитеJlи, с,ыцLll,е

следва да отговарят на изискванията на чл.66 от ЗОП и да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения.
З.10. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно
вида и дела на поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за

отстранява}Iе от процедурата.
З.1l. Участник в обединение, което е подало оферта, не може да подаде самостоятелно
о(lерта или да участва в друго обединение, подало оферта в същата поръчка.



З.12. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг
участник, не може да представя самостоятелна оферта.
3.1З. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща поръчка.
Съгласно ý 2, т,45 от,ЩР на ЗОП ксвързалIи лица) са тези по смисъла на ý 1, T.l З и l4 от
допълнителните разпоредби на Закона за публичното trредлагане на ценни книI(а.
З. 14. Количеството, вида, качеството и функционалните характеристики на предложеtlItl,с

дейности (СМР, услуга или доставка) трябва да отговарят напълЕо на изискванията на
Техническите спецификации и усJIовията за изпълпение на поръчката.
З.15. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволеItо в

обявлениётq, и документацията.
3.16. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Altt,t

Ё обявлението изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко
или всички обособени позиции, то офертата задъля(ително трябва да вклtочва пълния обеirt

по предло}кените от него обособени позиции, Предлохtения за част от обществената поръчкtI
или част от съответната обособена позиция (група) не се разглеждат и участникът
представил такава оферта се оl,g,l,раняtsа.

4. Изисквания към съдържднието на документите в опаковката
Прlr открита процедура и публlrчно състезание опаковката вклIочва:
4.1. ЩoKyMerITrI за доказване на лично състояние п съответствlIе с крптерrlпте,i]а подбор,
вклIочIIтелно документите по чл.З9, ал.2 от ППЗОП, както следва:
4.1.1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участнлlка ts

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
+ Когато участниItът е обединение, което не е юридическо лице, ЕЕflОП се представя з.r

всеки от участниците в обединението.
** Когато участникът използва подизпълнител, ЕЕ!ОП представя и всеки подизпълнI.1тел i
+ * * Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, третото лице представя
ЕЕдоп.
4.1.2, !окументи за локазване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложиiчlо.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, a;r.1 от ЗОП, има право да представIi
/(оказателства, че е предприел мерки! които гарантират неговата надеждност, въпреки

наличието на съответното основаIIие за отстраняване. ,Д,оказването е по реда на чл.56 от ЗОП.
4,1,3. !окушrентите по чл.37, ал.4 от Правилника за прилагане на ЗОП, когато е приложиNlо.
когато у.lастник в обществената поръчка е обединение, той следва да представи в офертата
си копие на документ, от който е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността мех(ду членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
- да бъде определен партньор, който представлява обединението;
- да бъде уговорена солидарна отговорност на всички членове на обединението.

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции. за всяка обособена позицIiя се
комплектуват отделни документи по т.4.1. и се поставят в опаковката.
** В случай, че в обявлението на основание чл.47, a,r.10 от ППЗОП възло]кителят допуска
възможността за участие в поръчката да бъде представен един ЕЕ.ЩОП, независипtо от брояt

на позициите, за които участникът подава оферта, се подава един ЕЕ!ОП.

4,2. Технпческо предложение:
4,2,1 ,Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификацtrlt
и изискванията на възложителя - по приложен образец
4,2.2, .Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника оригина,т или заверено от участника копие.
4.2.3. .Щекларация по чл.39, ал.3, т.1 буква,,д" от ПравилrIика за прилагане на ЗОП, че при
изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазваIле



на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд - прLl поръчкII за yc,l)1?ll l|

с t t 1!r(, t ! п l r.,!L, l11G0, пU п], l t 1 oJll,e l ! Lбl ц t Je ll,

4,2,4, Мостри, описание и/или сниIuки на стоките, KoIlTo ще се доставят, когато това е
1.1зисквано от възло)Itителя в обявлението.
4,2,5, !руга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията rI

описани като прилоr(ения в образеца на техническото предложение.
'FКогато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позицtlя се
комплектува отделно техническо предложение! което се поставя в опаковката.

4.3. Запечатан непрозрачен плик с надпrtс ,,Предлагани ценови параметрIl":
4,3.1. Пликът с надпис ..Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово
предлоrкение, съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване, lt

предложенията по други показатели с парично изражение - по приложен образец.
4,1,3.1,I{ените_ следва да бъдат определени до пълното изпълнение на поръчката, в лева без

ддс
4,1,3.2. В случай, че бъде oTKpLtTo несъответствие между предложените единични ценIt !I

обща стойност, поради допусната техническа грешка от страна на участника! коп,IисрIята

Iшасирir офертата Ёа база предлоясените по-ниски цени. Участникът, определен за
_ изпълllител е длъжен да представи на възложителя, ново ценово предложение,

съответстващо на cTot:iHocTTa, изчислена от комисIlята, като се коригира caNIo cгpelillelIttTa
единична цена или обrца стойност,
4.1.З,3. При липса на предлоriена цена на отделен артикул/номенклатура от предN,Iета на

поръчката lлли на отделIIа обособена позиция, офертата се приема за непълна LI уriастнlll(ът се
отс,гранява. Предлагането на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при налиLIие на

обща цена, не се caI}ITa за непълна оферта.
4.3.2. !руга иIлформация и/илLt докупrен,t,и, изисквани от възложителя в докуN,Iентация,l,а и

описани като приложения в образеца на ценово предлох(ение.
4.З.3. I{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плlIк с надпI]с

,,ПредлагаlIll ценови параметрlt", Kol:ITo съдържа ценовото предложенIlе по т.4.З.1-:l.З.2.
Върху плика се пocorIBa:

- наименование I{a участника
- наименование на позицията

*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена поз}lция се
представят отделни пликове ,,Предлаганrr ценови параN{етрп", които се поставят в
опаItовкдта.

4.,l.ОпIlс на представенlлте докупIентrI.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с доку\{ент!1.
включително представените мостри, ако има такива.
*Когато поръчката е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се
представя отделен опис.

4.5. ,Щокументите по т.4.1 и т.4.2. се комплектуват по начин, който не позволява тях]{ото

разп4естваIlе, скрепени неподви)кно.

5.Провеждане на обществената поръчка.
5.1 . Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват

участниците в tIроцедурата или техни упълномощени представители, както и представителIi
на средствата за масова информация.
5.2. Упълномощените представители представят на комисията копие на пълномощtIото,
5.З. На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разясFIения за

даIIни, заявени от участниците, иlили да проверява зfulвените данни! включително чрез
изискваIIе на информачия от други органи и лица.



5.З.1. Когато уtIастник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да MorKe да
докФt(е, ale ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от тl]е,гIt

лица задължения,
5.j.2, Комисията има право да изиска от участника да представи декларация по чл. 3 и чл. 5.

т.З от Закон за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в

юрисдикции с преференциа,тен данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици.
5.3.З. Комисията може да изиска от участника да представи списък по чл.40, ал.l, т.З от
ППЗОП слисък надруги лица със статут- който им позволява да влияят пряко върху

дейността на предприятието по Itачин] еквивалентен на този, валиден за представляващltl,е I,0

JIица, членовете на управителните или надзорните органи - свобоdен llleKcпt

5.4. Комисията прилага чл,72 от ЗОП, когато установи, че предложението на някой от

участниците, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на остаllалl1,1-е

участници. Чл_ен 72 се прилага само по отношение на предложения за цена или раз\rер на

разходите, измеримИ в пари, т.е. тези, които се съдър)I(ат в плик кПредлаганtl t(енови
параметри).
Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективнос1 o1,HOcl]o

обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходlrпtост
_ от участника MorKe да бъде изискана уr,очняваща ин(lорNlация. Обосновката Morrce да не бъде

приета и участникът да бъде отстраяен само когато представените доказателства не са

достатъчни, за да обосноват предло)кената цена или разходи.
5.5. Възлоlкителят N{ox(e да изисква от участниците по всяко вреN,lе да представят всичкli liлll
rlacT от документите. чрез 1(оито се доказва информачията, посочена в ЕЕДоП, когато ToBil е

необходимо за законосъобраното провеждане на процедурата.
5.5. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят дататal ll
начина на сключваIlе на договора.
5.5.1. Възложителят склIочва с определения изпълнител писп,lен договор за обществена
поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител извърши
действията по чл.i 12, ал,1 о,гЗОП.
5,5.2. Възлоя<лттелят не сключва договор при условията на чл.l12, ал.2 от ЗОП.
5.5.З. Възлохсителят сключва договора в едноNIесечен срок след влизането в сила lla

решението за определяне на изпълнител или на опреде,IIението, с което е допусна,[о
предварително изпълнение на това ре[Jение, но не преди изтичане на 14-дневен cpott от

уведомяването IIа заинтересованите участници за решението за определяIlе lIa изпъJlн I]'I,e] l,

5.5.4. Когато определеният за изпълtIител участник откаже да сключи договор, възложIIтелл,г
прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класираI{ участник. За отказ се

приема и IIеявяването на уговорената дата, освен ако е по обективни причини, за което
възложителят е уведомен своевременно.
5.6, Кога,го сключването на договора подлежи на разрешителен режим от страна на
tIринципала на дружеството! срокът за склlочване на договора започва да тече от да'],аl,а на

писменото уведомяваtIе на изпълнителя за полученото разрешение.
5.7. В случай, че участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обедиллеttLtе tla

фlлически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за

създаване на юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите по
чл.70 от Правилника за прилагане на ЗОП,

б. .Щокупlенти при сключване на договора:
6,1 . !окументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадеIlи от ко]чIпетентен оргаIl.
за удостоверяваIIе липсата на основания за отстраняване по чл, 54 от ЗОП;
Свидете-,lството за съдимост следва да е валидно къNI даlата на сключване на договора,
всички останали докуj\,Iенти следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата I]a

подписване на договора. !окументите се представят в оригинzrл или нотариално заверенrI

](опия.
6.2. ,Щокумrенти по чл.67, ал.6 от ЗОП за доказване съответствието с критериtlте за ltодбо1l tla

възложителя.



6.3. Когато уrIастникът използва подизпълнител иlили се позовава на капацитета на Tpel,1.1

лица, документите по т.6.1 ит.6.2се представят и затях.
6.4. Гаранция за изпълнение на договора. Гаранциите се предоставят в една от сJIедни,I,е

форми, по избор на участника:
6.4.1 . парична сума;
6.4.2. банкова гаранция;
6.4.З. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
6.5. Когато гаранцията за изпълнение е парична сума! тя се внася по сметка на възJlо)кl.i,I,еjlя.

посочена Ь обявление,r,о.
6.6. Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна.
неотменипла и изискуеп,Iа при първо писмено поискване, в което Възлолtителят заrIви, че

}Iзпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената порыII(а,
Образецът е п.репоръчителен.
6.7. Когато гаранциЯта за изпълнеяие е застраховка тя трябва да е сключена в полза на
възложителя, като застрахователната cyN,Ia по нея е равна по размер на размера на дълж!lN{ата
гаранция зп изпълн9ни€: Преди подписване на договора участникът, определен за

lлзпълнител, представя застрахователната полица и общите условия на застрахователя за

съгласуване от Възлоlкителя,
6.7.1. Минимаrно съдържание на застрахователната полица! предоставена като гаранцl{я за

изпълFIение на договор:
6.7. l . i. Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигуl]ява
застрахователно покритие на вземанията по flоговор М .........,,....... с предNtет ,,..,,,,
застраховапи при условията на настоящия застрахователен договор срещу посочените по-

долу рискове:
- пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения
договор;
6.7.1 .2. Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълненLIе на
задължения съгласно условията на сключения договор:
6,7,l.3. Ллrмити на отговорност:
- сумата по гаранцията за всяка една претеIIция;
- сумата по гаранцията за всички претенIдии през срока на застраховката.
6.8. !екларация по чл.6, a,,t.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари поttълва се tlo
преJ(ставения образец към настоящите указания,

7, За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагането му.



Образец на банкова гаранция

Изх. Nq ......

Що ,,Брикел" ЕА.Щ
6280 гр._Гълъбово,
обл. Стара Вагора
Извън града

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ

За lIзпълнеrrие на договор за обществена поръчкд
м,

I-{ие,.........Аl.i със седалище: ... cllle уведомени, qе меп(ду ..Бр"п"п]'ЕаД, ,р,
Гълъбово /Възлохсител и бенефицлIент на банковата гаранция/ и ....... със
седалище: гр. Бургас, .., /Изпълнител/,предстоtr да бъде склlочеп !оговtl1-1 зi,l

възлагане на обществена поръчка N ...,..,. с предNIет: ...Д,оставка на NtатерII1lлlI ]il
Iлзграждане на на клетки на депото за неопасни производствени отпадъци IIа терliторIlята
Ita съществуващ сгуроотвал на ,,Брrlкел" ЕА! гр. Гълъбово по осем обособеrrrr позIlцltII '

наричан по-нататък !оговор/.
Във връзка с гореизложеното, ние, .........,... А! се задъ.Iжаваме безусловно и HeoTN,lellrlcNlo

да Ви заплатим всяка cyl\{a или суми не превишаващи общо BGN ,/словол,t:

лева/ при поJIучаване на Вашето надлежно подп}lсано и

полпечатано искане за плащане, деклариращо. че Изпълнителят не е изпълнил (IастичI]о lIJllt

изцяло задълженията си по Щоговора,
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството lla
обслухсващата Ви банка, потвърждаваIца, че положените от Вас подписи са aBTеHTи.IHI.I lI са
на лица! които Ви обвързват съгласно закона.

Нашrлrят ангаrкимент по гаранцията се намaulява автоматично със сумата на всяко плащ!tllе.
извършено от нас по нея,
Настоящата гаранция е валидна до . . . . .. . , , . . . . . . г. и изтича изцяло и автоматично, в случаii,lе
до ,,,........ часа на ,,, ,...,...г. искането Ви. предявено при горепосочените условия lle е

постъпило в банка ...,........ ... ! на адрес . . След тази дата ангажиментът Hli
се обезсилва, независимо дали оригиналът на настоящата банкова гаранция ни е върнат IIлt1

не,
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидrtостта й сап,tо сле,tt

връщане на оригинала на същата в банка .,....,..,...,,,., на адрес


