:;

ДОГОВОР

№ Дf.fl. 1 iifJ#..4.!..г.
Днес, f!};/J.,.#.1.J.. г., гр. София, между:
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр.
София, бул. ,,Цар Борис III- № 136, БУ ЛСТАТ 831901762, наричана за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ", представлявана от Валери Серафимов - и.д. изпълнителен директор, и
Георги Игнатиев

началник на отдел „Финанси и стопанско управление- (ФСУ), от една

-

страна,
и

,,ЛАБЕКСПЕРТ" ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул.

„Ботевградско шосе" №

268,

ет.

3, офис 8, ЕИК

175194011,

наричано

за

краткост

"ИЗПЪЛНИТЕЛ", представлявано от Дарина Маринова в качеството й на Управител от
друга страна,

на основание чл.

„6-

112 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20,

ал.

от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на Решение №

1, т. 1, б.
03/14.02.2018

г. на изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществената
поръчка, се сключи настоящият договор за следното:

1.
Чл.

1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши

„Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на
атмосферния въздух и емисионния контрол", по обособена позиция №

описана

в

офертата,

наричана

за

краткост

„СТОКАТА"

-

срещу

5,

подробно

цена,

която

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да му заплати в размер и при условия, уговорени в
настоящия договор, и съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна
част от договора.

Чл.

2.

Неразделна част от настоящия договор са Техническата спецификация на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
предложение

Техническото

предложение

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

за участие

съставляващи съответно Приложения №№

Чл.

3. (1)

Цената на настоящия

осемдесет и два лева)

осемстотин деветдесет и осем лева и

и

Ценовото

проведената обществената поръчка,

НА ПЛАЩАНЕ

договор

без ДДС,

40

в

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

1, 2 и 3 към този договор.

11. ЦЕНА И НАЧИН

петстотин

на

или

е

11 582,00 лева
13 898,40 лева

(единадесет хиляди
(тринадесет хиляди

ст.) с ДДС, съгласно ценовото предложение на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2)
доставка;

Цената е крайна и включва: стойността на предлаганата стока; разходите за
транспорт до място,

посочено

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

всички

видове митни

сборове и такси, ако такива бъдат направени, и други обичайни разходи.

(3)

Цената е фиксирана и не подлежи на корекция за периода на изпълнение на

договора.

Чл.

1.

4. (1)

Плащането на цената по чл.

Авансово плащане в размер на

договора, а именно

1 737,30

3 се извършва, както следва:
15% (петнадесет процента)

от стойността на

лева (хиляда седемстотин тридесет и седем лева и

30

ст.) без

ДДС, или 2 084,76 лева (две хиляди осемдесет и четири лева и седемдесет и 76ст.) с ДДС, в
срок до

30 дни

след сключване на договора.

2 Окончателно плащане в размер на 85% (осемдесет и пет процента) от стойността на
9 844, 70 лева (девет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 70
ст.) без ДДС, или 11 813,64 лева (единадесет хиляди осемстотин и тринадесет лева и 64 ст.)

договора, а именно
с ДДС, в срок до

(2)

30 дни

след окончателното приемане на изпълнението.

Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: ПРОКРЕДИТ БАНК, гр. София

-

клон „Гео Милев"

IBAN: BG79PRCB 9230 1014 1420 23
BIC: PRCBBGSF
(3) Плащането се извършва след представяне на надлежно оформена фактура от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете по чл.

(4)

4,

ал.1 не текат до представянето й.

Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички

последващи промени по ал.

1

в срок от

5

(пет) дни, считано от момента на промяната. В

случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.

111.
Чл.

5.

СРОКОВЕ

Срокът за извършване на доставката е до

4

(четири) месеца, считано от датата

на сключване на договора.

Чл.

6.

Срокът на договора спира да тече при възникване на обстоятелства, които не

могат да бъдат вменени като вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като след
отпадане на тези обстоятелства продължава да тече остатъкът от срока.

IV.
Чл.

7.

КАЧЕСТВО

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни възложената му доставка с добро

качество, съгласно условията, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

V.

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА,

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.

8.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

предава

стоката

на

място,

определено

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8.1.

Разходите по транспортиране на стоката до мястото на предаването и рискът от

случайното й погиване са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8.2.

При доставката страните подписват двустранен приеме-предавателен протокол.

Протоколът се изготвя и подписва в минимум три екземпляра, като единият от тях се

предоставя при оформянето на окончателния приеме-предавателен протокол за приемане
на изпълнението на договора;

8.3.

Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на подписване на приеме-предавателния протокол;

8.4.

При получаване на стоката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да я прегледа в

течение на времето, което обикновено е необходимо за това в подобни случаи, и ако не
отговаря на изискванията съгласно договора, приетото предложение и предназначението й,

незабавно писмено да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. За скрити недостатъци, които не могат

да бъдат открити при обичайното приемане, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по реда
на Закона за задълженията и договорите;

8.5.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме стоката, ако тя не отговаря на

изискванията, посочени в настоящия договор и приложенията към него.

8.6.
стоката.

При

доставката да

представи

всички

изискуеми

документи,

придружаващи

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената в размери и при условията,

уговорени в настоящия договор.

Чл.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
10.1. да достави стоката в договорения срок;
10.2. да прехвърли собствеността върху стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

при условията

на настоящия договор;

10.3.

да предаде стоката в съответствие с изискванията, уговорени в договора и

приложенията към него;

10.4.

да осигури за своя сметка липсващите или дефектни стоки, когато това се

установи с подписването на приема-предавателния протокол;

10.5.
10.6.

да издаде своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури;
при доставката да гарантира качеството на продуктите и годността им за

употреба.

10.7.

да предупреждава своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност за

изпълнение на доставките поради причини, които не могат да се вменят в негова вина.

10.8.

да уведоми по факс или електронна поща лицата (съгласно Приложение

настоящия договор), които ще приемат продуктите минимум

3

3

от

(три) дни преди извършване

на доставката;

10.9.

да доставя продуктите в оригинални, с ненарушена цялост и затворени опаковки,

които да имат защита до първоначално отваряне, и с оригинални етикети напроизводителя.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.

11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
11.1. да получи стоката при условията на настоящия договор;
11.2. да откаже доставката при констатиране на липси, като отрази направените

констатации в приемо-предавателния протокол;

11.3.

да упълномощи свой представител, който да контролира във всеки един момент

изпълнението на настоящия договор и да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ своевременно за
допуснатите нередности и констатираните недостатъци при изпълнението;

11.4.

да прекрати договора едностранно при неизпълнение на договора от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,

като заплати

направените до

момента на прекратяването

разходи,

доказани по първични счетоводни документи.

11.5.

в случаи на констатирана липса или дефект на стоките, отразени в приемо

предавателния

протокол,

липсващите

или

дефектните

стоки

се

доставят/заменят

в

определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това срок;

11.6.

в

случаите

на

рекламация

по

т.

11.5.

разходите

са

за

сметка

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

11.7.

да упълномощи свой представители да приемат стоките, съгласно утвърдените

вътрешни правила за документооборота на финансово-стопанската дейност в ИАОС.
Чл.

12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
12.1. да заплати уговорената цена в размера,

по начина и в сроковете, определени в

настоящия договор;

12.2. да получи стоката в срока и на мястото, определено от него;
12.3. при промяна на местоназначението на доставката се задължава да уведоми
писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ най-малко 3 (три) дни преди датата на доставката или в
момента на промяната;

12.4.

да приеме стоката с изготвен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен

протокол, който е съставен в три еднообразни екземпляра;

12.5. да откаже да приеме изпълнението при констатирани недостатъци и пропуски в
рамките на предмета на договора, като даде срок за отстраняването им;

12.6. да прегледа стоката при получаването й и ако има възражения, да уведоми
незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
РЕКЛАМАЦИИ

VII.

Чл. 13. Рекламациите се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
явни недостатъци в

5

(пет) дневен срок от датата на приемо-предавателния протокол за

доставената стока.

Чл.

14. Рекламациите за скрити недостатъци се представят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с констативен протокол, в който подробно се описват несъответствията.
Неразделна част от предявената рекламация е и подписаният приеме-предавателен
протокол за доставка.

Чл.

15. В 5 (пет) дневен срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да отговори писмено дали

приема

или

отхвърля

рекламацията.

В

случай,

че

рекламацията

се

приеме,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани недостатъците за своя сметка.

VIII.
Чл.

16.

При

САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
виновно

забавено

изпълнение

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на

на

0,5%

договорните

си

задължения

(нула цяло и пет десети процента)

от цената на договора, съответно от цената на позициите, доставени със забава и описани в
приемо-предавателен протокол, за всеки просрочен ден, но не повече от

25%

(двадесет и

пет процента) от същите цени, без ДДС.

16.1.

При виновно забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той дължи

законната лихва за всеки просрочен ден.

Чл.

17.

При виновно неизпълнение на поетите договорни задължения неизправната

страна е длъжна да заплати на изправната страна неустойка в размер на

25% (двадесет и

пет

страна дължи

на

процента) от цената на целия договор без ДДС.
При

17.1.

частично

неизпълнение

на

договора

изправната страна, неустойка в размер определен в чл.

17

неизправната

върху стойността, съответстваща

на неизпълнението, без ДДС.

17.2.

При лошо изпълнение на договора или на част от него ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на

15% (петнадесет процента)

от цената на

целия договор, съответно на частта от него, без ДДС.
Чл.

18.

Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,

ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Чл.

Страните не носят отговорност в случай че неизпълнението на поетите

19. (1)

задължения

по

договора

се

дължи

извънреден характер по смисъла на т.

(2)

на

непредвидени

обстоятелства,

от

17 и т. 27 от пар. 2 на ДРЗОП.

Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени

обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в
писмено

включително

да

уведоми

другата

страна

за

настъпването,

съответно

3
-

(три) дневен срок
за

преустановяване

действието им.

IX.
Чл.

20. (1)

обстоятелства,

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени

включително

от

извънреден

характер,

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

спира

изпълнението по договора тогава, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено с известие го

уведоми да спре изпълнението на задълженията си.

В известието ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

посочва причините за спирането и периода, за който се спира дейността.

(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по договора не се дължат.
(3) След отпадане на причината за спиране на изпълнението на договора продължава
да тече остатъкът от срока.

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.

21. При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ внася гаранция
за изпълнение в размер на 5% (пет процента) от цената на договора без ДДС, възлизаща на
579,10 лева (петстотин седемдесет и девет лева и 10 ст.) по следната банкова сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

,,Общинска банка", клон Денкоглу,

BIC SOMBBGSF
IBAN: BG38 SOMB 9130 3337 0251 01.
Чл. 22. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:

1.

да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на

банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго
основание за задържане на гаранцията за изпълнение по този договор;

2.

да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, като при

необходимост срокът на валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за

(2)

изпълнение

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
Чл.

Когато

23. (1)

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

като

предава

гаранция
на

за

изпълнение

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

се

представя

оригинален

застраховка,

екземпляр

на

застрахователна полица, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се

лице (бенефициер ), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1.

да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2.

да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора, като при

необходимост срокът на валидност се удължава или се издава нова.

(2)

Разходите по

валидността

сключването

на

застраховката

за

застрахователно

обезщетение

в

на застрахователния договор

изисквания

полза

на

срок ,

както

и

по

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

и поддържането
всяко

са

изплащане

за

сметка

на
на

на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.

24. (1)

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение в срок до

30

(тридесет) дни след приключване на изпълнението на договора и окончателно приемане
на

изпълнението

в

пълен

размер ,

ако

липсват

основания

за

задържането

от

страна

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.

(2) Освобождаването на гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в чл . 4, т. 4 от договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

когато

3.

е

във

застрахователната

формата

на

застраховка

полица/застрахователния

чрез

-

връщане

сертификат

на

на

оригинала

представител

на
на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице.
Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

(3)
ако

в

процеса

на

изпълнение

на

договора

е

възникнал

спор

между

страните

относно

неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред

съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.

(4) Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от
гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите задължения по

договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на което и да е задължение

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от гаранцията за изпълнение, която съответства на
уговорената в договора неустойка за съответния случай на неизпълнение.

Чл.

26.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в пълен

размер в следните случаи:

1.

ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши заявените доставки в срок по-дълъг от

(деветдесет)

дни

след

датата

на

подадената

от

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

заявка

90
и

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали договора на това основание;

2.

при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доставената стока не отговаря на изискванията

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;

3.

при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в

несъстоятелност.

Чл.

27.

В

всеки

случай

на

задържане

на

гаранцията

за

изпълнение ,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл.

28.

Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение и

договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до

5

(пет) дни

да допълни гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки

момент от действието на договора размерът на гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл.

21

от договора.

XI.
Чл.

29.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл.

ЗОП или при условията на чл.

20

от настоящия договор, продължили над

3

118

от

(три) месеца

като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени
разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му.

Чл.

Чл.

30.
31.

Договорът може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните.

В случаите по чл.

30 и чл. 31

от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ внесената гаранция по Раздел Х.
Чл.

32.

неизпълнение

Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна при
или

забавено

изпълнение

двуседмично писмено предизвестие.

на

задълженията

на

виновната

страна

с

Чл. 33. Извършените разходи до прекратяване на договора подлежат на заплащане от
виновната страна, след оценяването им от представители на двете страни, в срок до две
седмици след прекратяването на договора .

ХП.СПОРОВЕ

Чл.

34.

Всички спорове по тълкуването и изпълнението на този договор ще се решават

на добра воля, по взаимно съгласие на страните, а при непостигане на споразумение

-

по

съдебен ред.

XIII.
Чл.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и

35.

уведомления помежду си само в писмена форма.

Чл.

36.

Писмената форма се смята спазена и когато те са отправени по телекс, факс

или друго техническо средство , което изключва възможността за неточно възпроизвеждане

на изявлението.

Чл.

37.

Изменение на договора се допуска само по изключение, съгласно чл.

116 от

Чл.

38.

За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за

ЗОП .
задълженията и договорите , Търговския закон и останалото действащо законодателство ,
имащо отношение към предмета на договора.

Упълномощени лица по настоящия договор:

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Ели Дачева,главен експерт отдел „Лаборатория за качество на
въздуха",02 -940

6449.

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Дарина Иванова Маринова
факс:

-

управител, тел . :

Настоящият

договор

е

съставен

в

три

еднообразни

екземпляра

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ПРИЛОЖЕНИЕ:

1.
2.
3.
4.

02/875 0221,

02/875 0221 , e-mail: sales@labexpert.bg

Техническа спецификация ;
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Документ за внесена гаранция за изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

чл. 42, ал. 5 ЗОП, вр. чл. 2 ЗЗЛД

и.д. Изпълнителен директо

(Ва

-

два

за

ОБРАЗЕЦ№З

Предмет на

обществената

цоръчка:

anapa'JYpa за контрол качеството на

"Доставка · на · консумативи: за

Наименовавие на уча~стника:

ЛАБЕ:КСПЕРТ ООД

Седалище по реmстрация:

България,

rp. София 1839, община Столична,
район :Кремиковци, бул. Ботевrрадско шосе № 268,
ет.

Банка, ШАN,

газаналпзаторна

атмосферния въздух и емисионния контрол"

3, офис 8

ПРОКРЕДИТБАН:К АД

BIC:

PRCBBGSF
BG79 PRCB 9230 1014 1420 23
BG175194011

ЕИК/БУЛСТАТ:

Точен адрес за кореспонденция:

· България, rp. София 1839,
Nt 268, ет. 3, офис 8

Телефонен номер:

02/875 02 21

Факс номер:

02/975 38 60

Лице за контакти:

Дарина Иванова Маринова

E-mail:

s~les@labexpert.bg

Техническо

бул. Ботевградско шосе

предложение

по обособена позиция №

5

1. Доставка на консумативи
Каталожен №*

Наименование

№

Сервизен

1

комплект

консумативи

за

VOC 72М вЮiючващ:
5 µm syringe fi1ter 25 ш111 dia - 6 бр.
IGt for КNF Pump V02-0199 -1 .бр.

Бр./оп.

4

бр.

1

бр;

2

бр.

анализатор

Fan :filter (92х92) - 2 бр.
SET TRAP - 1 бр.
МANTENANCE КITfor COOLING РUМР- 1 бр.
Сервизен

2

комплект

авализа.торМШ9R-1\

((Опсумативи

2.

за

ВЮIЮЧВащ:

Входен фштгьр

F05-0226-A

Прахов филтьр-2 . бр.

FOS-5003-B

Филтърна лента

МО4-370-392

25mm, 5µm - 1О бр.
Кит за nомпа - 1 бр.

3

F0S-0226-A
V04-0005-A
V04-PA-002
Pl0-2048.,.B-SAV
SAV-K-000199-A

Приемам

да

изпълним

поръчката

V02-K-113-909-А

в

съответствие

с

Техническата

спецификация

/}ехн:ическо задание/ на възложителя.

3. Срок на валидност на офертата-180

(сто ц <Кемдесет) календарни дни, считано от датата

на отварянето й.

4.

Декларирам, че съм запозната със съдържанието на проекта на договора и приемам

5&.."ЮВЮП'а в него.

1

.

,

5.

Приемам предложения начин на извършване на плащанията, посочен в докумен:тацията за

обществена поръчка.

6.

Задължаваме се, ако бъдем. избрани за изпълнител на поръчката да не разгласяваме на

трети лица информация/обстоятелства, станали известни 1-щ нас и/или на наши служители във връзка
с изпълнението на договора, включително след изпълнението му или при прекратяването му.

7.

Предлагаме да изпълним поръчката в пълно съответствие с Техническата спецификация,

изискванията на възложителя и действащата нормативна уредба. Декларираме, че сме съгласни с

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
.
8. Декларирам, че при изготвянето на офертата са спазени задъщкенията, свързани с данъци и
осиrуровки, опазване на околната среда, . закрила на заетостта и условията на труд.

9.

Прилагам

каталог/брошура/разпечатка от интернет страница,

в които са включени

предлаганите от мен продукти, от които е видно, че те отговарят на техническата спецификация

Jia

възложителя, а консумативите са предназначени за техническото оборудване, за което са поръчани, с

точното отбелязване на оферирания продукт.

10.

S.A

·

Оторизационно писмо за дистрибущm и сервиз от производителя, фирма

Environnement

на съответната апаратура, за която са предназначени консумативите, предмет на доставката, с

права за доставка на територията на Република България за срок не по-кратък от срока за изпълнение
на настоящата щ,ръчка ~ заверено копие, съпроводен;о с nревод на български езuк.

11. Друга информация по преценка на участника.

Дата:

08.11.2017

г.

чл. 42, ал. 5
ЗОП, вр. чл.
Подпис и печат; 2... ЗЗЛД
(дарина Мари

11
11

БРАЗЕЦ№5

•
•
•

Наименование на участника:

ЛАБЕКСПЕРТ ООД

Седалище по регистрация:

България, гр. София

община Столична,

1839,

район :Кремиковци, бул. Ботев градско шосе №

268, ет. 3, офис 8
Банка,

BIC; IBAN:

ПРОКРЕДИТБАНК АД

ЕИКJБУЛСТАТ:

PRCBBGSF
BG79 PRCB 923010141420 23
BG175194011

Точен адрес за кореспонденция:

България,

1

София

rp.

шосе № 268,ет.

1839,

Телефонен номер:

02/875 02 21

Факс номер:

02/975 38 60

Лице за контакти:

Дарина Иванова Маринова

Е

sales@labexpert.bg

mail:

бул. Ботевградско

3, офис 8

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка на консумативи за газанализаторн~ апаратура за контрол качеството на

атмосферния въздух и емисионния контрол" по обособена позиция

Доставка на консумативи за анализатори
модел

No 5, с предмет:
ENVIRONNEMENT S.A.,

VOC72M, MIR 9R0K и МР101М 1

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

1.

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви

представяме нашата ценова оферта, изготвена съгласно изискванията на документацията . за
участие в процедурата, за сумата от:

№по

Наименование на консумаТ11ва

ред

1

Каталожен
№*

Единична цена

БрJон.

на копсуматнва

влв. безДДС

Единична
цена на
консумаТllва в

лв.сДДС

Обща цена на

Обща цена на

консумативите

коисумативн ·r

влв.безДДС

евлв.сДДС

Сервизен комплект консумвтнвн за

анализатор

VOC 72М, включващ:

- 5 µm syringe filter 25 mm dia- 6 бр.

-

Кit

for КNF Pump V02-0199 - 1 бр .

- Fan filter (92х92) - 2

бр.

-

SEТTRAP - 1 бр .

-

MANТENANCE КIТ
РUМР - \бр.

FOS-0226-A
V04-0005-A
V04-PA-002
Р 10-2048-В-

SAV
for COOLING

SAV-K000199-А

4

2 567,00

3 080,40

10 268,00

12 321,60

•
•
1

1

i

2
· 897,6Q

748,00

897,60

339t60

566,00

679,20

Китзапомпа-1 бр.
Прахов фиятър

3

- 2 бр.

Филтърна леuта

2

Цифром: 11 582,00 лева без ДДС;
Словом: Еди11адесет хиляди петстотин осе~есет и два дева без ДДС.

Цифром: 13 898,40 лева с ДДС;
.
Словом : Тринадесет хиляди осемстоТ1111 деветдесети осем лева и

2.

40 ст. с ДДС.

Запознати сме, че при евентуално несъответствие между nосочената от нас цена със

и без ,д,п;С, единична и . обща, · комисията . ще счита .подадёната оферта ·· за неотговаряща . на
предварително обявените условия на поръчката съгласно. чл.

107,

т,

2,

буква „а" от ЗОП и ще

· отс-rранипредставлявания от мен/нас участник отпо-нататъшно участие.
3.

·· Предложената

от нас дeIIa е крайна и вкmочва всички. разходи

IiO

изпълнение на

предмета на пор1,ч:ката.

4.

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме

съгласни · да представим . гаранция за добро изпълнение на задълженията по договора . в размер . на

5% (пет процецта) от стойността му без . )ЩС.
5.

След запознаване . с .документацията .за участие в гореописаната процедура за

възлагане на обществена поръчка, ние сме съглаёIIи :валидността на нашето nредложени:е да бъде
съгласно · усло:вията на обществената поръчка, като може да бъде прието по всяко време преди
изтичане на този срок.

6.

До подготвяцёто на официален договор, тази оферта зае,цно с писменото приемане

от ·· Ваша страна · и · известие за

злw:-ане на договор ще формират обвързващо споразумение

между двете cmamъ
Пощщс:

)1.~/ •..··. •.·

чл. 42, ал. 5
ЗОП,, (.((
вр. чл. 2
ЗЗЛД . "'<v,;,#
Име и фамилия

ДлъЖНОС'I"

.• . 2
.·•~
.,,
i .·• . ... .'::,.·

'' '· :.' ,'..

'

08/11 / 2017 Г.
Дарина Маринова
Управител

_ . ..

~

ProCred it Ban k (Bu lgaria) EAD
Sofia, 26 "Todor Aleksand rov" Ыvd.
SWIFГ/BIC code: PRCBBGSF

ProCredit Bank
~ Portofthe

ProCrec/it Group

Потвърждение за плащане/ Payment confirmation
наредител

ЛАБЕКСПЕРТ ООД

Sепdег

задължено лице
LiaЫe

ЛАБЕКСПЕРТ ООД

perso ,1

ЕГН/ЛНЧ/БУЛСТАТ

175194011

ID/UIC

Сметка на. наредителя
Sender's account

Банка на наредителя
Sende,·'s

Ьапk

SWIFГ/BI C cod e

Получател

BG79PRCB92301014142023
ПроКредит Банк(България) ЕАД

PRCBBGSF
ИАОС

Beпefi ciary

Сметка на получателя

BG38SOMB91303337025101

Beneficiary's acco unt

Банка на получателя
Beпeficiary's

MUNICIPAL BANK

ba nk

Държава на банката на получателя

БЪЛГАРИЯ

(BG)

Beneficia1y's bank coLrntry

SWIFГ/BIC code

SOMBBGSF

Сума 1-1 валута

579.10 BGN

Аmош11

a11d

с1ше11су

Вид плащане
Paymeпt

code

Осно вание

Details
Допълнителни пояснения

Additional

a11notatioпs

Вид документ

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОП

5

Д-КА НА КОНСУМАТИВИ
9-други

Docume11t type
Период, за който се плаща
Period for whicl1 it is paid

Статус

Status

Начин на изпълнение
Payment type
Референция
Rеk~гепсе

Дата

26 Feb 2018 - 26 Feb 2018

Изпълнен/Соmрlеtеd
Стандартно (БИСЕРА)

330866757
27 FEB 2018

Date

За повече информация може да се свържете с нас на тел .+ З 59 0700 170 70 / *7000.
For апу iп form atio n са \! us on +359 07 00 170 70 / * 7000.

