
ДОГОВОР 

№ .D5.~~-- / j~_&qJД~6 .. r. 

Днес, -~~,.~).1.~~ -- г. , гр . София, между: 
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА (ИАОС), с адрес: гр. 

София, бул. ,,Цар Борис III- № 136, БУЛСТАТ 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 

ЛАБКОСУ ЛТ ЕООД , със седалище и адрес на управление: гр. София, 
ул. ,,Андрей Ляпчев" №66 , ЕИК 131086888, наричано за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", 

представлявано от Цветан Цонев Йорданов, в качеството на управител , от друга страна, 

на основание чл. 112 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1, б. 
„6- от Закона за обществените поръчки (ЗОП), в изпълнение на Решение 03/14.02.2018 на 
изпълнителния директор на ИАОС за определяне на изпълнител на обществената поръчка, 

се сключи настоящият договор за следното: 

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 
„Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството на 

атмосферния въздух и емисионния контрол", по обособени позиции № 4, 6 и 7, 
подробно описани в офертата, наричана за краткост „СТОКАТА"- срещу 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, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за участие в проведената обществената поръчка, 

съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този договор. 

11. ЦЕНА И НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената на настоящия договор е 82 184,00 лв. (осемдесет и две хиляди сто 
осемдесет и четили лв.) без ДДС, или 98 620,80 лв. (деветдесет и осем хиляди шестстотин и 
двадесет лв. и 0,80) с ДДС, съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

неразделна част от настоящия договор. 

(2) Цената е крайна и включва: стойността на предлаганата стока; разходите за 

доставка; 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. 4. (1) Плащането на цената по чл. 3 се извършва, както следва: 
1 Авансово плащане в размер на 15% (петнадесет процента) от стойността на 

договора, а именно 12 327,60 лв. (Дванадесет хиляди триста двадесет и седем лева и 0,60 
ст.) без ДДС, или 14 793,12 лв. ( Четиринадесет хиляди седемстотин деветдесет и три лева 
и О, 12 ст. ) 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 
договора, а именно 69 856,40 лв. (шестдесет и девет хиляди осемстотин петдесет и шест 
лева и 0,40) без ДДС, или 83 827,68 лв (осемдесет и три хиляди осемстотин двадесет и седем 
лева и 0,68 ст.) с ДДС, в срок до 30 дни след окончателното приемане на изпълнението. 

(2) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

БАНКА: Райфайзен Банк Бълrария АД 

BIC: RZBBBGSF 
IBAN: BG68RZBB915510 66013910 

(3) Плащането се извършва след представяне на надлежно оформена фактура от 

. страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сроковете по чл. 4, ал.1 не текат до представянето й. 
(4) 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. 
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Чл. 5. 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. КАЧЕСТВО 

Чл. 7. 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 приемо-предавателен протокол. 
Протоколът се изготвя и подписва в минимум три екземпляра, като единият от тях се 

предоставя при оформянето на окончателния приема-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 приема-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. При доставката да представи всички изискуеми документи, придружаващи 
стоката. 

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 приемо-предавателния протокол; 

10.5. да издаде своевременно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформени фактури; 
10.6. 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 3 от 
настоящия договор), които ще приемат продуктите минимум 3 (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. 

ПР АБА 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 приема
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. 

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

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. САНКЦИИ И ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 16. При виновно забавено изпълнение на договорните си задължения 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и пет десети процента) 
от цената на договора, съответно от цената на позициите, доставени със забава и описани в 

приеме-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 
процента) от цената на целия договор без ДДС. 

17.1. При частично неизпълнение на договора неизправната страна дължи на 

изправната страна, неустойка в размер определен в чл. 17 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. 19. (1) Страните не носят отговорност в случай че неизпълнението на поетите 
задължения по договора се дължи на непредвидени обстоятелства, включително от 

извънреден характер по смисъла на т. 17 и т. 27 от пар. 2 на ДРЗОП. 
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвидени 

обстоятелства, включително от извънреден характер, е длъжна в 3 (три) дневен срок 
писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно - за преустановяване 

действието им. 



IX. СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 20. (1) Вън от случаите на спиране на изпълнението поради непредвидени 
обстоятелства, 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 

4 109,20 лв. (Четири хиляди сто и девет лева и 0,20 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. 

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 23. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя застраховка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален 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 сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са за сметка 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 пари1Ша 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; 

3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на 

застрахователната полица/застрахователния сертификат на представител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице. 

(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

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. 

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 90 
(деветдесет) дни след датата на подадената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка 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. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора при условията на чл. 118 от 

ЗОП или при условията на чл. 20 от настоящия договор, продължили над 3 (три) месеца 
като отправи двуседмично предизвестие и заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички направени 

разходи по изпълнението на този договор към момента на прекратяването му. 



qJI_ 30. ,IJ:or0Bop1,T MO)I{e .na 61,,ne npeKpaTeH H no B3aHMHO c1,rnacHe Ha CTpaHHTe. 
qJI_ 31. B crryqaHTe no qrr. 30 H qrr_ 31 OT Hacrnxrn;nx ,noroBop, Bb3JIO)KHTEJUIT 

Bp1,rn;a Ha H3IIbJIHHTEJUI BHeceHaTa rapaHUHX no Pa3,nerr X. 
qJI_ 32. ,n:oroBOpbT MO)I{e .na 61,,ne npeKpaTeH e,nHOCTpaHHO OT H3npaBHaTa CTpaHa npH 

HeH3Il1,JIHeHI-Ie HJIH 3a6aBeHo H3nLJIHeHHe Ha 3a,l(1,JDI{eHHXTa Ha BHHOBHaTa CTpaHa C 
.I(Byce,nMHqHo IlHCMeHo npe,nH3BeCTHe. 

qJI. 33. lbB1,prnemITe pa3XOJJ:H .no npeKparnBaHe Ha ,noroBopa no,nJie)KaT Ha 3annarn;aHe OT 
BHHOBHaTa CTpaHa, cne.n ou;eHXBaHeTO HM OT npe,ncTaBHTeJIH Ha ,n:BeTe CTpaHH, B cpoK .no ,n:Be 
ce.I(Mm.J;H crre.n npeKpaTxBaHeTo Ha .noroBopa. 

XII. CIIOPOBE
qJI. 34. BcHqKH cnopoBe no ThJIKYBaHeTo H H3nLrrHeHHeTo Ha TO3H ,noroBop me ce pernaBaT 

Ha .no6pa BOJIH, no B3aHMHO c1,rrracHe Ha CTpaHHTe, a npH HeITOCTHraHe Ha cnopa3YMeHHe - no 
c1,,ne6eH pe,n. 

XIII. 3AKJIJOqHTEJIHH P A3IIOPE,l(EH
qJI_ 35. CTpaHHTe no HaCTOXII.J;HX .noroBop cne,nBa .na OTnpaBHT BCHqKH c1,06rn;eHHX H 

yBe.I(OMJieHHX noMe)I{,ny CH caMO B nHcMeHa cpopMa. 
qJI_ 36. I1HcMeHaTa cpopMa ce CMXTa cna3eHa H KOraTO Te ca OTnpaBeHH ITO TeJieKC, cpaKC 

HJIH ,npyro TeXHHqecKo cpe,nCTBO, KOeTO H3KJIIO�a Bb3MO)I{HOCTTa 3a HeToqHo Bl,3IlpOH3Be)I{,ll;aHe 
Ha H3XBJieHHeTO. 

"l!JI. 37. lfaMeHeHHe Ha .noroBopa ce .nonycKa caMo ITO H3KJIIOqeHHe, c1,rrracHo qrr, 116 OT 
30IT. 

qJI_ 38. 3a Heype,neHHTe c ,noroBopa BLITpocH ce npHrraraT pa3nope,n6HTe Ha 3aKoHa 3a 
3a,n1,JI)KeHirn:Ta H ,noroBop1ne, T1,proBCKHX 3aKOH H OCTaHaJIOTO .neiicTBaru;o 3aKOHO,l(aTeJICTBO, 
HMarn;o OTHOIIIeHHe Kl,M npe,n:MeTa Ha ,noroBopa. 

YnLJIHOMOII.J;eHH JIHU:a no H3CTOBII.J;HB ,l),Orosop: 
3a Bb3JIO)KHTEJUI: HE:Kona:a I1aHaiioToB,HaqarrHHK oT,nerr ,,KarrH6poBKa", 
HAOC, 02/940 64 51. 

3a H311b.JIHIITEJUI: UBeTaH UoHeB Hop,naHOB, YnpaBHTerr, TerrecpoH: 02/ 974 30 48,

cpaKc: 02/ 975 30 92 

HaCTOXII.J;HHT .noroBop e CbCTaBeH B TpH e,LJ,noo6pa3HH eK3CMDJIBpa - ,ll,Ba 3a 
Bb3JIO)KHTEJUI H e,n:HH 3a H311b.JIHHTEJUI. 

IlPHJIO)J(EHHE: 
1. TexHHqecKa cneUHq>HKau;Hx;
2. TexHnqecKo ITpe,nJIO)KeHHe Ha H3Ilb.JIHHTEJUI;

3. UeHoBo ITpe,nJIO)I{eHne Ha H311b.JIHHTEJUI;

4. ,IJ:oKYMeHT 3a BHeceHa rapaHu;m1 3a H3ITLJIHem1e;

Bb3JIO)KIITEJI: 

H.,!J;. II3D'LJIHHTeJieH ,!l;HpeKTOp: ..... . 
(BaJiepH Cep ... wP""'V'Il'lP 

HaqaJIHHK ua oT;i:eJI <I>CY: 
(re 

1 

3Ilb.JIHHTEJI: 

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 ЗЗЛД
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ОБРАЗЕЦ№3 

Предмет на обществената поръчка: ,,Доставка на консумативи за rазанализаторна 
апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния контрол" 

Наименование на участника: Лаб1<0нсулт ЕООД 
Седалище по регистрация: Бул. Андрей Ляпчев №66, 1799 София 
Банка, IBAN, BIC: 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Точен адрес за 

кореспонденция: 

Телефонен номер: 

Факс номер: 

Лице за контакти: 

E-mail: 

Райфайзен банк; BG68RZBB91551066013910 
RZBBBGSF 
131086888/BG 131086888 
България, София 1799, бул. Андрей Ляпчев 
№66 

02/974 30 48 
02/975 30 92 
Цветан Цонев Йорданов 
office@labconsult. сот 

Техническо предложение 
по обособена позиция № 4: ,,Доставка на консумативи за анализатори 

за бензен Syntech Spectras ВТХ, модел GC 855" 

1. Доставка на консумативи 

Jt(o Наименование Каталожен №* БрJ011. 

1 Комплект филтри за носещ газ 1152 3 бр. 

2 Преконцентрационна тръбичка 1155 3 бр. 

3 РIDлампа 1004 3 бр. 

4 Входен ф11лтър (PTFE25 ТеЛоn filter kit ), оп.25 бр. 3 бр. 

5 10 - канален клапан (10-port valve) 1050 3 бр. 

6 Ротор (10-port valve) 1051 3бр. 

7 PID дете"-тор (head) 1000 3 бр. 

2. Приемам да изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация 
/Техническо задание/ на възложителя. 

3. Срок на валидност на офертата - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 

от датата на отварянето й. 

4. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 
приемам условията в него. 

5. Приемам предложения начин на извършване на плашанията, посочен в 

документацията за обществена поръчка. 

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

разгласяваме на трети лица информация/обстоятелства, станали известни на нас и/или на 



Hanrn cny:)KHTenH BbB Bpb3Ka C 113TTbJIHem-1eTO Ha .uoroBopa, BKJll04HTeJlHO cne,n; H3DbJittei-meTO 
MY lUlH np11 npeKpaT51BaHeTO My. 

7. ITpe.nnaraMe .na 113IlbJlHl1M nopb'-IKaTa B 01,JlH0 Cb0TBeTCTBl1e C Texm1lleCKaTa
cneu.mpHKaU.H51, 113HCKBaHlrn.Ta Ha Bb3J10)Kl1TeJU! H .n,eikrnarn,an H0pMaTl1BHa ype.n,6a. 
,UeKJ1ap11paMe, qe CMe c1,rnactttt c nocTanemne OT Bae ycJJ0BlUI 11 rn nptteMaMe 6e3 Bb3pa)f(eHH51. 

8. ,UeKnapttpaM, lie np11 H3roTB51HeTo Ha oqJepTaTa ca cna3eHtt 3a,IJ,bJ1)KeHm1Ta, CBbp3aH11
C ,IJ,aHbIJ,H H ocmypOBKH, 0TTa3BaHe Ha 0K0JIHaTa cpe.n,a, 3aKp1rna Ha 3aeTOCTia H ycnoB.m!Ta Ha 
TJ)y,ll,. 

9. DpHnaraM Karnnor, B KoiiTo ca BKJIIO'ieHH npe,D,naramue OT MeH rrpo,n;yKrn:, OT
KOHTO e Bll.UHO, qe Te 0TI'0Bap51T Ha TeXHH'ieCKaTa crreumtrnKaUH51 Ha B'b3JIO)KHTem1, a 

. KOHCy'ManmHTe ca rrpe,UHa3Ha'ieHH 3a TeXHHqecKOT0 o6opy.UBaHe, 3a K0eTo ca IT0pb'iaHH, C 
TQqH0T0 OT6emnmrne Ha ocpepHpaHIDI IlpO)J,yKT. 

10. ,UoKyMeHT y,uocToBep51Bam, qe Jla6KoHcym EOO,Il; e OT0pH3HpaH npe.ucTaBHTen
Ha <pHpMaTa rrpOH3BO.UHTen/,n:HCTJ)H6yTop Ha Cb0TBeTHaTa arraparypa, 3a K051TO ca 
rrpe.UHa3Ha'IeHH K0HCYMaTHBHTe, C rrpa.Ba 3a .UOCTaBKa Ha TepHTOpIUlTa Ha Perry6nRKa 
ObJirapIDI 3a cpoK He iio-KpaTbK OT cpoKa 3a H3IlbJIHeHHe Ha HaCTOfilUaTa II0pbIIKa -
3aBepeHo KOIIHe, CbIIp0B0.UeHo C npeB0.U Ha  61,nrapcKH e3HK . 

.D:aTa: 13 .11.20 l 7 r. 
Tio.n,nttc H net.JaT: ..... 

1J.B 
n 

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 ЗЗЛД



ОБРАЗЕЦ№З 

Предмет на обществената поръчка: ,,Доставка на консумативи за газанализаторна 
апаратура за контрол качеството на атмосферния въздух и емисионния. контрол" 

Наименование на участника: Лабконсулт ЕООД 
Седалище по регистрация: Бул. Андрей Ляпчев №66, 1799 София 
Банка, IBAN, BIC: Райфайзе11 ба11к; BG68RZBB91551066013910 

RZBBBGSF 
ЕИК/ БУЛСТАТ: 131086888/BG 131086888 
Точен адрес за 

кореспонденция: 

България, София 1799, бул. Андрей Ляпчев 
№66 

Телефонен номер: 

Факс номер: 

Лице за контакти: 
E-mail: 

02/974 30 48 
02/975 30 92 
Цветан Цонев Йордшюв 
ofjice@labconsult. сот 

Техническо предложение 

по обособена позиция № 6: ,,Доставка на консумативи за ДОАС 
системи, модели (ARS00/520, ML9850, ML9830) и анализатори за прах 

OPSIS, модел SM200" 
1. Доставка на консумативи 

№ Наименование Каталожен №* Бр./он. 

1 Сервизен комплект консумативи (кланани, мембрани, у-ння, М300505 7 бр. 

филтьр влага) 

2 Ксеноиова лампа тип А 0500010 2бр. 

3 Kcenonoвa лампа тип В 0500020 3 бр. 

4 Сервизен комплект за SO2 ML9850 2 бр. 

5 U-V лам11а 3 бр. 

6 Сервизен комплект за H2S ML9850 е кон вектор и скрубер за SO2 1 бр. 

7 Сервизен комплект за СО ML9830 1 бр. 

2. Приемам да изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация 
/Техническо задание/ на възложителя. 

3. Срок на валидност на оферта-щ - 180 (сто и осемдесет) календарни дни, считано 
от датата на отварянето й. 

4. Декларирам, че съм запознат със съдържанието на проекта на договора и 
приемам условията в него. 

5. Приемам предложения начин на извършване на плащанията, посочен в 

документацията за обществена поръчка. 



6. 3a,ll.nJDKaBaMe ce, aKo 61,,ll.eM H36paHH 3a W3TT'bJIHHTen Ha nop1>1iKaTa ,ll.a He 
pa3rnacJ1BaMe Ha Tpeni rrwua HH<pOpMau,m1/06cTOJ1TeJICTBa, CTaHaJIH. 113BeCTHH Ha Hae HIHJIH Ha 
ttaum CJIY)l{HTeJJH B1,B Bp'b3Ka C H30bJIHemieT0 Ha ,ll.0r0B0pa, BKJII011HTeJIH0 cne,ll. 11301,JIHeHHeTo 
MY HJIH npH npeKparnBaHeTO My. 

7. ITpe,ll.JiaraMe ,ll.a H3IlbJIHHM nopb11KaTa B IlbJIH0 Cb0TBeTCTBHe C TexHH1feCKaTa .
cneu,mp11Kaum1, 11311CKBaHH.S:Ta Ha Bb3Jl0)1{HTem1 11 .n.eiicTBamaTa H0pMaTHBHa ype,ll.6a. 
L(eK11ap11paMe, 11e CMe CbfJlaCHH C 00CTaBeHHTe OT Bae ycJI0BH.S: H rn npHeMaMe 6e3 Bb3pmKemrn:. 

8. L(eKrrap11paM, 11e np11 H3roTB51HeTO Ha ocpepTa'ra ca Cila3eHH 3aJJ,bJJ)l{eHH51Ta, CB'bp3aHl1
C ,ll.aHI,UH 11 oc11rypoBKH, 0ila3BaHe Ha 0K0JIHaTa cpe,ll.a, 3aKpHna Ha 3aeT0CTTa 11 ycn0Bl151Til Ha 
Tpy,!I.. 

9. I1p1rnaraM KanUior 11 Konne oT HHCTpyKUmITa 3a yrroTpe6a, B K0HTo ca BKJIIoqeHH
npe,ll.JiaraHHTe OT MeH np0,!!.yRTH, OT K0HT0 e Bli,UH0, qe Te OTI'0Bap51T Ha Texm1qecKaTa 
cneumpHKau,:mi: Ha Bb3J10)KliTemi:, a KOHCyMaTHBHTe ca npe,uHa3HaqeHH 3a TeXHHqeCK0T0 
o6opy,n:BaHe, 3a K0eTO ca II0p'b1faHH, C T0'lli0T0 oT6eJI513BaHe Ha ocpepHpaHlU{ npo,n;yKT. 

10. ,llOK)'MeHT y,uocT0Bep51Baill_, 'le na6KOHCYJIT EOO,ll e 0TOpM3HpaH npe,n:cTaBHTeJI
Ha qmpMaTa IIp0H3B0,ll.HTeJI Ha C'b0TBeTHaTa arrapaTYPa, 3a K051T0 ca rrpe,n;Ha:ma'leHH 
K0HC)'MaTIIBiiTe, C npaBa 3a ,U0CTaBKa Ha TepHT0pH51Ta Ha Perry6mIKa b'bJirapmi: 3a cpoK He 
II0-KpaT'bK OT cpoKa 3a H3Il'bJIHemre Ha HaCT0.s:rn;aTa II0p'bqKa - 3aBepeH0 K0IIHe, 
C'bIIp0B0,UeH0 C rrpeB0,ll. Ha 61,nrapcKH e3MK. 

,UaTa: 13.11.2017 r. 
l10,!I.n11c 11 ne11aT: ... :

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 ЗЗЛД
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OEPA3EJI Ns!3 

IIpeAMeT Ha o6mecTBCHaTa nopb'IKa: ,,,ll.ocTaBKa Ha KOHCyMaTHBH 3a ra3aHaJIH3aTOpHa 
anaparypa 3a KOHTpOJI Ka'leCTBOTO Ha aTMOc(},epHHR Bb3)zyX H eMHCHOHHHR KOHTPOJI" 

HauMeHOBaHne Ha yqacTHHKa: 
Ce,IJ,aJiume no perncTpau;un: 

Jla61<0HcyT1m EOOP 
EyJZ. A11iJpeu Jl51.nttee M66, 1799 Co<jJUfl 

naHKa, IBAN, BIC: Pau<jJau3eH 6aHK; BG68RZBB91551066013910

RZBBBGSF 

EIIK/ :SY JICTA T: 131086888/BG131086888 

T o'leH a,II,pec la 
KOpCCilOH,IJ,eHD;HH! 

EMWpWl, Co<jJUfl 1799, 6yll. AH0peu Jlflnl/,e6 
N!J66 

TeJiecl>oHeH HOMep: 
<.OaKc HOMep: 
Jluu;e 3a KOHTaKTH! 
E-mail:

02/974 30 48 

02/975 30 92 

I.(eemaH I.(onee HopiJanoe 
office@labconsult.com 

Texu uqecK o npe� n o�eHHe 
no o6oco6eHa Il03HUHH N!! 7: ,,,ll.ocTaBKa Ha K0HCYM3THBH 33 

ra3auanH3aTop TELEDYNE, Mo�enu T803 H API 200EH" 
1. ,UocTaBKa Ha KOHCyManrnH

N2 HauMenoeaune KaTaJI0lKeu N2* 

1 Cepuu,eu K0MnJJeKT K0HCYMBTHBH 3a anaJm3aTop T803 

BKJJIO'IBRlll! 

C111nepeA it,HJJTbp FLOO0000l 

O-puur OR00OO00l 

KuT ,a noMna, PU20. PU0000022 

2 CepBH3eH K0MilJICK'T K0HCYM3THBII 38 anaJJll38TOp API 200EH 

BKJJI0'IB31ll: 

KoMRJJeicr it,HJJTpu (DFU filter,sintered filters) FLOOO0OOJ 

K0HCYMRTIIBH 33 D0MD3 PU0000083 

Mo11n6)leuoe n1,1111uTen 3a K0HsepTnpama nem 062390000 

HarpesaTe.11 1a Ko11eepTHpama nem 061400000 

Gp.Ion. 

I 6p. 

l 6p.

I 6p. 

lfip. 

2 lip. 

l 6p. 

l 6p. 

1 6p 

I 6p 

2. TTpHeMaM ,11,a H3DbJ1HHM nopb'lKaTa B CbOTBeTCTBHe C Texm1qecKa.Ta cneu,H<pHKall,IDI
!TexHHtJeCKO 3a,11,am1e/ Ha Bb3ll0)KHTem1.

3. CpoK Ha Ba.TIH,11,HOCT Ha ocpepTaTa - 180 (CTO u OCCM/WCeT) KaJJeH,11,apHH ,11,HH, c•uuaHO
OT .naTaTa Ha OTBap»HeTO it 

4. ,UeKnapHpaM, qe CbM 3aII03HaT CbC Cb.D.bp>KamleTO Ha npoeKTa Ha .uoroBopa H
npneMaM ycnoBHHTa B Hero. 



5. TiptteMaM npeJJ,JI0)Kemu1 Ha'IHH Ha H3BbpurnaHe Ha nnaIJJ,aHIHITa, nocoqett B
JJ.0KyMeHTaU,HSITa 3a o6UJ,ecTBetta nopb4Ka. 

6. 3aJJ,bmKaBaMe ce, aKO 6bJJ,eM H36paHH 3a H3IlbJlHHTeJI Ha nopb1maTa JJ,a He 
pa3rnacS1BaMe Ha TpeTH JIHU,a HHq>OpMal.(llil/06CTOS!TeJICTBa, CTaHam1 H3BeCTHH Ha Hae 11/ttmI Ha 
Haum CJry)JCHTeJIH BbB Bpb3Ka C H30'bJ1HeHHeTo Ha JJ,0f0Bopa, BKJll-0'-lHTeJJH0 CJle)], H3IlbJIHeHHeT0 
MY J,!JIJ,f npH npeI<parnBaHeT0 My. 

7. TipeJJ,JJaraMe JJ,a H3IlbJ1HHM nopbqKaTa B 01,JIH0 Cb0TBCTCTBHe C TexH11qecKaTa
cneu,mpHKal.(fUI, H3HCKBaHJrn:Ta Ha Bb3JI0)KHTeJJ5I H )],eHCTBaIJJ,aTa H0pMaTHBHa ypeJJ,6a. 
,[(eKnap11paMe, 9e CMe CbfJiaCHH C Il0CTaBemJ:Te OT Bae ycn0BJUI H r11 npHeMaMe 6e3 Bb3pa)KeHmI. 

8. ,[(eKnapupaM, '-le npH H3r0TB5IHeTo Ha o<pepTaTa ca cna3eHH 3aJJ,bmKeHmna, cBbp3aHH
C JJ,aHbl.(H H 0CHrypoBKH, ona3BaHe Ha 0K0JIHaTa cpeJJ,a, 3aKpttna Ha 3aeT0CTTa H ycnoBlli!Ta Ha 
TPYJJ.-

9. I1p1rnaraM pa3neqaTKa OT MHcTpyKU,IUI 3a ynoTpe6a Ha C'bOTBeTHHTe aHa..Jil!3aTOp,
B K05ITO ca BKmoqeHl! npe,unaraHIITe OT MeH IIp0,UyKTll, OT K0SITO e BH,UH0, qe Te 0TfOBap»T Ha 
'TeXH11qeCKaTa crreql!q>HKal.(1151 Ha B'.b3J10)KI,JTemI, a K0HC)'MaTl!BllTe ca rrpe,UHa3HaqeHll 3a 
TexHnqecKoro o6opyJJ.BaHe, 3a KoeTo ca nopnqrum, c T0qHoTo oroemr3BaHe Ha oq:iep11paHI!5I 
npo,uyKT. 

10 . .D:oKyMeHT y,uocTOBep�rnarn., qe na6KoHcynT EOO.D: e ornpm11pa.H npe,ucTaBHTen 
Ha qmpMaTa npomBo,n11Te.n:/,uncrp116YTop Ha c1>0TBeruaTa anapaTypa, 3a KO}IT0 ca 
rrpeJJ,Ha3Haqem1 KOHC)'MaTHBl!Te, C rrpaBa 3a )],OCTaBKa Ha Tep11Top:m1Ta Ha Peny6JUIKa 
ObJJrapH5! 3a cpoK He no-KpaTbK OT cpoKa 3a H3II'bJIHeHIIe Ha HaCT05IIUaTa nop1,qKa -
3aBepeH0 KOTIHe, CbilpOB0JJ,eHO C npeB0,U Ha 61>JirapcKH e3HK . 

.l(arn: 13.11.2017 r. 
Tio,ll,nHc H neqaT: .....•• ./ 

Ilpnrrom'.eumr: 

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 ЗЗЛД



№ 

110 

ред 

1 

2 

3 

4 

Наименование на участника: 

Седалище по регистрация: 

Банка, BIC; IBAN: 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Точен адрес за кореспонденция: 

Телефонен номер: 

Факс номер: 

Лице за контакти: 

Е mail: 

ОБРАЗЕЦ№5 

Лабконсулт ЕООД 

Бул. Андрей Ляпчев №66, 1799 София 
Райфайзен банк; BG68RZBB915510660]3910 
RZBBBGSF 
131086888/BG 131086888 
България, София 1799, бул. Андрей Ляпчев 

№66 

02/974 30 48 
02/975 30 92 
Цветан Цонев Йорданов 
office@labconsult. сот 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на консумативи за rазанализаторна апаратура за контрол качеството 

на атмосферния въздух и емисионния контрол" по обособена позиция № 4, с 
предмет „Доставка на консумативи за анализатори за бензен Syntech Spectras 

ВТХ, модел GC 855" 

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: 

Наименование Каталож БрJоп. 
Единична цена Единична цена на Обща цена на Обща цена 

на консуматива консуматива в .ав . консумативите в на 

на ен No* влв. безДДС сДДС лв. безДДС консуматив 

ите вло. е 

консуматива ДДС 

Комплект 1152 3 бр. 490,00 588,00 1470,00 1764,00 

филтри за 

носещ газ 

Преконцентра 1155 3 бр. 370,00 444,00 1110,00 1332,00 

ЦНОНl!а 

тръбичка 

РIDлампа 1004 3 бр. 3410,00 4092,00 10 230,00 12 276,00 

Входен филтър 3 бр. 138,00 165,60 414,00 496,80 

(PTFE25 Tellon 

filter kit ), оп.25 

бр. 



5 

6 

7 

10- KaHa.JieH 1050 3 6p. 2190,00 2628,00 6570,00 7884,00 

K.�anau (IO-port

valve) 

PoTOp (IO-port 1051 3 6p, 530,00 636,00 1590,00 1908,00 

valve) 

PJD )ICTeKTOp 1000 3 lip. 680,00 816,00 2040,00 2448,00 

(head) 

2. 3an03HaTII eMe, qe rrplI eBeHTYaJIHO HeeoOTBeTeTBHe Me)K,I(y rroeo'leHaTa OT
Hae n:eHa e1,e II 6e1 MC, e,I(IIHII'IHa II o6ma, KOMIIemna me eqHTa rro)].a)].eHaTa oqJepTa 1a 
HeOTrOBapmn,a Ha ITpe,n:BaplITeJIHO 06.srneHIITe yeJIOBHH Ha ITOpoqKaTa eorJiaeHO q]I_ 107, T. 2, 
6yKBa ,,a" OT 30IT rr me OTCTP3.Hll npe,n:eTaBJIKBaHHH OT MeH/Hae yqacTI-IllK OT ITO-HaTaThIIIHO 
yqaeTHe. 

3. ITpe,]],JIO)KeHaTa OT Hae n;eHa e Kpan:Ha n BKJIIQqBa BeIIqKil pa.3XO,I(Il ITO
II311oJIHeHHe Ha ITpe,n:MeTa Ha ITOpo'IKaTa. 

4. ilpH yeJioBne, qe 61,JJ,eM n16pattH 1a II3IToJIHHTeJI Ha o6meeTBeHaTa rrop1,qKa,
HHe eMe e1,rnaeHH JJ,a ITpe,II,eTaBHM rapattn;HH 3a ,II,o6po Il3IToJIHeHHe Ha 3a,J],1,JI)KeHHHTa ITO 
,n:oroBopa B pa3Mep Ha 5% (ITeT ITpon;eHTa) OT CTOHHOCTia MY 6.e3 ,rr,n:c. 

5. CJie)]. 1ano11rn.BaHe e ,l],OKyMeHTan;mna 1a yqaeTne B ropeoITHeaHaTa rrpon;e)].ypa
3a Bb3JiaraHe Ha o6rn;ecTBeHa rropbqKa, Hile CMe eorJiaeHH BaJIIl,I(HOeTTa Ha HaIIIeTO 
npe,II,JIO)KeHIIe ,II,a 61,,n:e cnrnaeHo yeJIOBHHTa Ha o6rn;eeTBeHaTa ITop1,qKa, KaTo MO)Ke ,II,a 6nJJ,e 
rrpneTO IIO BeHKO BpeMe ITpe,Il,Il H3THqaHe Ha TO3Il cpoK. 

6. )],o IIO,I(r0TBHHeTO Ha oqmn:naneH ,I(OroBop, Ta3Il oqiepTa 3ae,II,HO e ITHeMeHOTO
npHeMa.He oT Barna cTpatta rr Il3Becrn:e 1a Bo3JiaraHe Ha ,n:oroBop me qiopMHpaT o6Bnp3Bam,o 
crropa3yMeHHe Me)K)],y )];BeTe CTpaHII. 

Ilo,u:m1c: 

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 
ЗЗЛД



№ 

по 

ред 

1 

2 

3 

Наименование на участника: 

Седалище по регистрация: 

Банка, BIC; IBAN: 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Точен адрес за кореспонденция: 

Телефонен номер: 

Факс номер: 

Лице за контакти: 

Е mail: 

ОБРАЗЕЦ№5 

Лабконсулт ЕООД 

Бул. Андрей Ляпчев №66, 1799 София 
Райфайзен банк; BG68RZBB91551066013910 
RZBBBGSF 
131086888/BG 131086888 
България, София 1799, бул. Андрей Ляпчев 

№66 

02/974 30 48 
02/975 30 92 
Цветан Цонев Йорданов 
office@labconsult. сот 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството 

на атмосферния въздух и емисионния контрол" по обособена позиция № 6, с 
предмет "Доставка на консумативи за ДОАС системи, модели (ARS00/520, 

ML9850, ML9830) и анализатори за прах OPSIS, модел SM200" 

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: 

Наименование 
Каталож Бр./оп. 

Единична цена Единична цена на Обща цена на Обща цена 

на на консуматива консуматива в лв. консумативите в на 

консуматива ен№* влв. безДДС сДДС лв. безДДС консуматив 

ите в лв. с 

ДДС 

Сервизен 7 бр. 3410,00 4092,00 23 870,00 28 644,00 

комплект М300505 

консумативи 

(клапани, 

мембрани , у-

ния,филтьр 

влага) 

Ксенонова 2 бр. 3250,00 3900,00 6500,00 7800,00 

лампа тип А 0500010 

Ксенонова 3 бр. 3250,00 3900,00 9750,00 11 700,00 

лампа тип В 0500020 

.11 / 



4 

5 

6 

7 

CepnuJeu 2 6p. 520,00 624,00 1040,00 1248,00 

KOMnJ1e1n3a 

S02 ML9850 

U-V naMn3 3 6p. 1550,00 1860,00 4650,00 5580,00 

CepBHJeH I 6p. 540,00 648,00 540,00 648,00 

KOMTIJlelCT 33 

H2SML9850c 

KOnBelCTOp H 

rnpy6ep 33 S02 

Cepn113cu I 6p. 540,00 648,00 540,00 648,00 

KOMfiJlCICT Ja 

CO ML9830 

2. 3arr03HaTH CMe, qe rrpH eBeHTYaJIHO HeCnOTBeTCTBHe Me)K)ly rrocoqeHaTa OT
Hae u:eHa e1:,e H 6e3 MC, e.n,nHnqHa H o6rn,a, KOM:ttenxrn rn,e eqnTa rro.n,a.n,eHaTa o!pepTa 3a 
HeoTroBapxma Ha rrpe.n,BapnTeJIHo o6xBeHHTe yeJIOBHX Ha rrop1:,qKaTa e1:,rnaeHo qJI_ 107, T. 2, 

6yKBa ,,a" OT 3OTI n me OTeTpaHH rrpe.n,eTaBJIXBaHHX OT MeH/Hae yqaeTHHK OT no-HaTaThIIlHO 
yqaeTne. 

3. Tipe.n,JIO)KeHaTa OT Hae u;eHa e KpaHHa n BKmoqBa BeHqKH pa3XO,Il,H no
H3IInJIHeHne Ha rrpe.n,MeTa Ha rrop1:,qKaTa. 

4. Tipn yeJioBne, qe 61:,.n,eM :tt36paHH 3a H3IInJIHHTeJI Ha o6mecTBeHaTa rrop1:,qKa,
Hile CMe enrJiacHH .n,a rrpe.n,cTaBHM rapaHI.J;HX 3a .n,o6po H3IlbJIHeHHe Ha 3a,IJ,I:,JI)KeHHXTa no 
.n,oroBopa B pa3Mep Ha 5% (rreT rrpou;eHTa) OT CTOHHOCTTa MY 6e3 ,l(,l(C. 

5. CJie.n, 3arro3HaBaHe e .n,oKyMeHTan;H.SITa 3a yqacT:ae B ropeorr:aeaHaTa rrpou;e.n,ypa
3a Bn3JiaraHe Ha o6mecTBeHa rrop1:,qKa, HHe eMe enrJiaCHH BaJIH.n,Hoerra Ha HameTo 
rrpe.n,Jio)KeH:ae .n,a 61:,.n,e c1:,rnaeHo yeJIOBH.SITa Ha o6meerneHaTa rrop1:,qKa, KaTo MO:>Ke .n,a 61:,.n,e 
rrp:aeTO no Be.SIKO BpeMe rrpe.n,H H3THqaHe Ha T03H epoK. 

6. ,no rro.n,roTB51HeT0 Ha Oq_)HUHaJieH .n,oroBop, Ta3H oq_JepTa 3ae,IJ,HO e TIHCMeHOTO
rrp:aeMaHe OT Bama cTpaHa H H3Becn1e 3a Bn3JiaraHe Ha .n,oroBop me q_JopM:ttpaT o6Bnp3Bamo 
erropa3yMeHHe Me)K)ly ,IJ,BeTe CTpaHH. 

1Io,11;1rnc: 

i '  

,:

J:(aTa 13/11/2017 

l.J;BeTaH Hop.n,aHOB 
YrrpamneJI 

./

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 

ЗЗЛД



№ 
по 

ред 

1 

Наименование на участника: 

Седалище по регистрация: 

Банка, BIC; IBAN: 

ЕИК/БУЛСТАТ: 

Точен адрес за кореспонденция: 

Телефонен номер: 

Факс номер: 

Лице за контакти: 

Е mail: 

ОБРАЗЕЦ№5 

Лабконсулт ЕООД 

Бул. Андрей Ляпчев №66, 1799 София 
Райфайзен банк; BG68RZBB91551066013910 
RZBBBGSF 
131086888/BG131086888 
България, София 1799, бул. Андрей Ляпчев 

№66 

02/974 30 48 
02/975 30 92 
Цветан Цонев Йорданов 
office@labconsult. сот 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на консумативи за газанализаторна апаратура за контрол качеството 

на атмосферния въздух и емисионния контрол" по обособена позиция № 7, с 
предмет „Доставка на консумативи за газанализатор TELEDYNE, модели Т803 и 

API 200EHII 

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: 

2. 

Наименование 
Каталожен Бр./оп. 

Единична цена Единична цена на Обща цена на Обща цена 

на на консуматива консуматива в лв. ~еонсумативнтс в на 

консуматива №* влв.безДДС сДДС лв. без ДДС консумати 

вите в лв. с 

ддс 

Сервизен 1 бр. 2150,00 2580,00 2150,00 2580,00 

комплект 

консумативи 

за анализатор 

Т803 

включващ: 

Синтеред FL000000I 1 бр. 

филтьр 

О-ринг OR000000I 1 бр. 

Кит за помпа, PU0000022 1 бр. 
-

PU20. 



2 CepBHJeH 2 6p. 4860,00 5832,00 9720,00 11 664,00 

KOMUJJeKT 

KOHCyMaTHBII 

1a attaJJHJaTop 

API 200EH 

BKJII01IB3lll: 

KoMnJJeKT FL0000003 1 6p. 

(jmmpn (DFU 

filter,sintered 

filters) 

KoncyMaTHBII PU0000083 l 6p.

33 no�ma 

MoJJH6)leHOB 062390000 I 6p. 

UbJIHHTeJJ 33 

KotteepTupama 

nem 

HarpeaaTen 3a 061400000 l 6p. 

KOHBepn1pama 

nem 

3. 3arr03HaTH eMe, qe rrpH eBeHTYaJIHO Hee'bOTBeTeTBHe Me)J{,[{y rroeoqeHaTa OT
Hae ueHa e'be H 6e3 MC, e,[{HHHqHa H 06II1,a, KOMHeHHTa II1,e eqHTa rro,[{a,[{eHaTa oq:iepTa 3a 
HeOTfOBap51II1,a Ha rrpe,[{BapHTeJIHO o65IBeHHTe yenoBH5l Ha rropbqKaTa e'hrJiaeHO qJI. 107, T. 2, 

6yKBa ,,a" OT 3OIT H IIl,e OTeTpaHI:I rrpe,[{eTaBJI5IBaHH5l OT MeHIHae yqaeTHl:IK OT rro-HaTaTbIIIHO 
yqaeTHe. 

4. ITpe,[{JIO)I(eHaTa OT Hae l(eHa e KpaH.Ha H BK.JllOqBa BeI:IqKH pa3XO,[{l:I no
I:I3IT'hJIHeHHe Ha rrpe,[{MeTa Ha nop'hqKaTa. 

5. ITpH yeJIOBHe, qe 6'b,[{eM H36paHH 3a H3Il'hJIHHTeJI Ha 06II1,eeTBeHaTa rrop'hqKa,
HHe eMe e'hrnaeHH ,[{a rrpe.n;eTaBHM rapam.1:irn 3a .n;o6po H3Il'hJIHeHHe Ha 3a,[{'hJI)J{eHH5ITa ITO 
,[{OfOBOpa B pa3Mep Ha 5% (rreT npoueHTa) OT eTOHHOeTTa MY 6e3 ,z:mc. 

6. Cne,[{ 3aIT03HaBaHe e ,n;OKyMeHTal(lrnTa 3a yqaeTHe B ropeorrI:IeaHaTa rrpoue.n;ypa
3a B'h3JiaraHe Ha 06II1,eeTBeHa nop'hqKa, HHe eMe e'hrnaeHH BaJIH,[{HOeTTa Ha HaIIIeTO 
rrpe,n;JIO)l{eHHe ,[{a 6'b,[{e e'hrnaeHO yeJIOBH5ITa Ha 06II1,eeTBeHaTa rrop'hqKa, KaTO MO)I(e .n;a 60.n;e 
rrpHeTO no Be5IKO BpeMe npe.n;H H3THqaHe Ha T03H epoK. 

··'/ 

чл. 42, ал.2 ЗОП, във вр. чл.2 ЗЗЛД
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