
ДОГОВОР №

Д н ес,/7 __, 3 гр.София, между;

"МЕТРОПОЛИТЕН” ЕЛ 
със седалище и адрес на управление: гр.София, ул. "Княз Борис I" №121,
ЕИК 000632256, представ лизано от проф. д-р инж. Стоян Братоев Иванов, в качеството 
на Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
"БОЖЕНЦИТУГ ю од.
със седалище к адрес на управление: гр.Габрово, ул. "Евтим Дабев" №8, ет.2, ЕИК 
107557387, поедстаЕ.'Д-зан.'а/'с от Павлина Стоянова, в качеството на Управител, 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕ. 1Я2' и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“ ;̂

на оснозакие чл. 112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение № 
РД-12-121 от 02.07.2018 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изменение на Решение №РД-12-106 
от 12.06.2018 г за опреде.ллне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на мъжки и дамски летни работни обувки

I. ПРЕДМЕТ На  ДОГОВОРА И ОПЦИЯ.

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши, срещу 
възнаграждение и при условията на този Договор, следните доставки:
Доставка ка 560 ^жестстстин и шестдесет) чифта мъжки летни работни обувки и 190 
(сто и деветдесет) чифта дамски летни работни обувки, с опция за допълнително 
възлагане на до -ЗСУо (плюс тридесет процента) мъжки и до +30% (плюс тридесет 
процента) дамски летни работни обувки, наричани за краткост,Доставките“.

Чл. 2. (1) КЗПЪЛППЛ ЕЛЯТ се задължава да извърши Доставките в съответствие с 
Техническата спецкфнка-ля. Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
Ценовото предложение ка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съставляващи съответно Приложения 
№№ 1, 2 и 3 към този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част 
от него и писмената заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, относно бройките чифтове обувки по 
номера.

(2) В двуседмичен срск от ск.лючване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по един чифт от всички номера мъжки и дамски работни обувки за 
изготвяне ка лксмената заявка.

(3) В срока ка договора, но не по-късно от 2 /два/ месеца преди неговото приключване 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ^:оже при условията на чл.116, ал.1, т.1 от ЗОП да възложи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дспъ.тддтелни количества работни обувки, съгласно опцията по чл.1.



(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага опцията на същите единични цени, посочени от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в Цсповата оферта и този договор.

(5) В случаите ка ал.З к ал.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши Доставката
при условията и сроковете посочени в този договор.

11. ЦЕНИ Л  МИНИМАЛНИ КОЛИЧЕСТВА.

Чл.З Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение 
на доставките ше се определи з процеса на изпълнението на договора, в зависимост от 
действително изпълнените доставки, съгласно единичните цени в лева без ДДС от 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които не подлежат на промяна за срока на изпълнение 
на договора.

Чл.4 Единичните цени на стоките, предмет на настоящия договор, съгласно 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са както следва:

1. Мъжки летни работни обувки -  48 /четиридесет и осем/ лева без ДДС;
2. Дамски летни работни обувки -  48 /четиридесет и осем/ лева без ДДС.

Чл.5. (1) Сбхдата цена за изпълнение е равна на броя на всички поръчани и 
доставени обувки по чл.1, ал.1 по единични цени за всеки артикул, определени в чл.З.

(2) Общата цена (без опцията) е 40 800 /четиридесет хиляди и осемстотин/ лева без 
ДДС.

Чл.6. Митническото оформяне и .митата, ако има такова са задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. УСЛОВИЯ И Н.4ЧИН НА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 7. (1) Плащанията на отделните Доставки се извършват в срок до 10 (десет) дни 
след представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без 
забележка и представяне ка оригинална фактура, в която е посочена цената на 
фактически заявените и доставени количества.

(2) Плащането се извършва по банков път по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Обслужващата банка ка ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка: РАЙФ.А.ЙЗЕКЕАНК с.АД
Банковата сметка 13А\: 3 6  67 К2ВВ 9155 1088 6155 10
Банков код: В1С; В2ВЗВ05Р
Титуляр на сметката: "Боженцитурс" ЕООД
(3) За възложени допълнителни количества работни обувки от опцията, важат

правилата по чл.7, ад.1 и ад-2.



IV. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА.

Чл. 8. Договорът е със срок ка действие 12 /дванадесет/ месеца, считано от 
датата на сключването му.

Чл.9. ИЗПЬЛНЙТЕЛАГ се задължава да достави заявеното количество обувки в 
срок до 60 (шестдесет) календарни дни , считано от датата на получаване на 
писмената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до датата на подписването на приемо- 
предавателния протокол.

V. ГлРА ЬиИ Я  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Гаравция за аз..ълненле

Чл.10. При подписването ка този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИ! Е.1Л таранпня за изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от Стойността 
на Договора по чл.5, ал.2 без ДДС, а именно 2 040 (две хиляди и четиридесет) лева 
(„Гаранцията за изпълнеапе"), която служи за обезпечаване на изпълнението на 
[задълженията :-:а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по] Договора.

Чл.11 (1) В сл} ча:. :-:а шзменение на Договора’, извършено в съответствие с този Договор 
и приложи-мото право, зютючително когато изменението е свързано с [индексиране на 
Цената, ], И32:Ь.ЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за 
привеждане на Гпранпията за изпълнение в съответствие с изменените условия на 
Договора, в срок до 3 (три) дни от подписването на допълнително споразумение за 
изменението.

(2) Действията за .трлзсж_адг ка Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените > еловия на Договора .могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на доп^а.ннтелна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване ка изискванията на чл. 12 от Договора; и/или;
2. предоставяне на док^ .ме.-.т за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гараЕНгея, прг: епн-зване на изискванията на чл. 13 от Договора; и/или
3. предоставяне на доку:.:снт за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, лри спазване на пз.юкзанляга на чл. 14 от Договора.

Чл. 12. Когатс ;:в 
по следната банкс

. ара.чдня за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася 
с: .стка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: УниКрелит 3>лЗанк 

1ВАК: ВО 34Ц>:СЯ 763С 1039 2989 50 

В1С: ШСХ2СЗ--

' Това е възмояскос.', .ч-оято е г.рлложи.ма в случаите, предвидени в чл.111, ал.2, изр. последно, и чл.116, 
ал.1, Т.Т.1,2, 3 и 6 , 1 . 6 ,  аъ4 ЗОП.



Чл. 13. (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прг-ааа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова 
гаранция, издадена ъ полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:
1. да бъде б;-:;, глозд_ неотменяема банкова гаранция [да съдържа задължение на 
банката - гарант ла изаърглк плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
деклариращ, нг е калидг неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго 
основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този Договор];
2. да бъде със срок на заглщност за целия срок на действие на Договора [плюс 30
(тридесет) кратязането на Договора] [, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова].

(2) Банкови :крйзането и поддържането на Гаранцията за изпълнение във
формата на банкова гаранция, [както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖЙТЕЛщ, нтрн наличието на основание за това,]] са за сметка на 
ИЗПЪЛНШЕЕ^..

Чл. 14. (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, 
ИЗПЪЛНИ! Е^:^.Г р едаза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на
[застрахователна поллда^, [издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ] / [в която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)], която 
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да обезпечава изпг.:ксЕието на този Договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора [плюс 30 
(тридесет) дн.: с.псд прекрагявакето на Договора].

(2) Разходите лс сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, [както и по всяко изплащане на 
застрахователно соезщетение з полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, [при наличието на 
основание за тоза.’: са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 
(тридесет) днп след прекратяването на Договора [приключване на изпълнението на 
Договора и окончателно приемане на доставките] 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 фор.мата ка парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 
сметка на ИЗПЪЛЕЛТЕЛЯ, посочена в чл.7 (2) от Договора;
2. когато е въз фор:V.гта на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е въз формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната лолпла.Тастрахователния сертификат на представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :..-щ упълномощено от него лице.



(3) Гарашият?. ’л:уа сьогзе^гната част от пея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на пзпъ -̂гнепле «а Договора е възникнал спор между Страните относно 
неизпълнение на задължгннагта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. Прк ре^назане на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване ка гаранпиите.

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за излъп.чекие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Ло.-сзора, хапто и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение 
на което и да е запьлжекие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията 
за изпълнение, лсято сьогзетства на уговорената в Договора неустойка за съответния 
случай на неизпьпнекиг.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 
размер, в след.читс: спуиап;
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 15 
(петнадесет) дни с.тед Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора 
на това основание:
2. при пълно нгиз.ид.тнеиие [, з т.ч. когато Доставките не отгов^ят на изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/ и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това 
основание;
3. при прекрагяза:-:е на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 
несъстоятелно ст.

Чл. 18. В всекл сл> най на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за азпълнекле изцяло или частично не изчерпва правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 19. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
Договорът продъджаза да е з сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) 
дни да допълни /аргдп:'п:та за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сума по сметха"а на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на 
първоначалната оанхоза гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, 
така че във зсе.<и .мо:V̂ ент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 
изпълнение да 6ъ~~ ° съответствие с чл.10 от Договора.

VI. ^
ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО.

ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ,

Чл.20 ИЗПЪ--“ КТЕЛЯТ осигурява такава опаковка на доставките, каквато е 
необходима за поодотзратлване на повреждането й по време на превоза до крайното 
местоназначсхЛ-.е. сдр-Д^--сдо в настоящия договор.



Чл.21. ИЗ^-ЪЛлИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на доставките, 
:ходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи

материали.

Чл.22. ГЛсдадглетс и приемането на доставките се извършва в мястото на 
доставка посечено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което се съставя приемо-предавателен 
протокол, придружен с опаковъчен лист/спецификация на цялата партида и копие на 
направената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявка за доставка.

Чл.22. Всички тгзхсдк, възникнали като резултат от неточност в документите 
или закъснение, щ.е оъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.23. С.Лстзеиостта и рискът от погиването и повреждането на доставките 
преминава върху ЗЪЗ: ЛОЖИТЕ ЛЯ след подписване на приемо-предавателния 
протокол в мястото на доставка.

Чл.24, йЗПЪЛЯИТЕЛЯТ гарантира, че доставените работни обуцки са нови и 
неизползвани. ЛЪЛЛЛТЪЛЯТ гарантира също, че стоката доставена по този 
договор няма видими кли скрити дефекти, произтичащи от материалите, изработката 
или от някакво действие или пропуск на завода-производител или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
които могат да се лдсязят при нормалната им употреба.

Качеството на работните обувки трябва да отговаря на условията на този 
договор и тех:-:,д;гсла.'Н дск\ .V:гктация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.25.(1; ЗЪЗЛОЖсГГЕЛЯТ извършва проверката за явни недостатъци на 
доставените работ:-.:и осуз^ :̂' в 7 (седе.м) - дневен срок от доставката.

(2) Лицата извърпгЕащд проверката, преглеждат доставеното по вид, модел, 
брой, раз.мер к дья:' п други белези, съгласно офертата, с която е избран 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. С.Пч=;л и.звършения оглед за явни недостатъци и за съответствие с 
Офертата и Техническата спецификация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, страните съставят 
приемо-предазате.лен протокол за всяка доставена партида.

(3) ВЪд.ТОЖЯ 7€^^>^Т има право да откаже приемане на цялата или част от
доставката (партидата), когато при прегледа установи, че е доставена различна и в 
несъответствие с Офертата п Техническата спецификация. В случай, че при
приемането се стаиовят нсдссгагьци, лицата извършващи приемането описват 
подробно кедсстатълитс а прде.мо-предазателния протокол, в който определят срок за 
замяна на дефелг....:е обузк...

(4) Срекът на отгоЕсекостта за скрити недостатъци е 6 (шест) месеца за всяка 
доставена паптг.д?..



(5) ВЪЗ.^С^К^:^ТЕЛЯТ има право да предяви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ рекламации 
за скрити недостагадк, като 6 /шест/ месечния срок започва да тече от момента, в 
който съотасл-илт служител е получил работните обувки за ползване.

(6) ИЗГ-ЪЛН1'1Т2ЛЯТ се задължава при наличието на обстоятелствата по ал. 3 
да замени или попрааи. отстрани недостатъка на доставеното за своя сметка, без да 
предявява фтгкалсози претенции към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 15 /петнадесет/ 
календарни дни след като получи протокола по пощата или се яви на място и го получи 
срещу подпис. При неспазването на срока ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали 
договора или ла претендира неустойки за забава.

Чл.26. Ь случай че, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил уведомен, не 
предприеме необходимите действия по чл.25, ал.6, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
предприеме са\. лесбходлииге мерки за отстраняване на проблема, като рискът и 
разходите са за сд.етпа н» ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да пречи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси правата сн по юзи дотовор срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V II . ПРАЗА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. ИЗПЪПе::ИТЕЛЯТ има право:

(1) Да изиска гт ЗЪЗЛСЖйТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 
Доставките по чл. 1 от дотовора

(2) Да получ.. ;тч.дс-, 
условията посочели з т

Х1СТ0 в настоящия договор възнаграждение при начина и
договор.

Чл. 26. се задължава:

(1) Да достави посоченото з чл. I на настоящия договор в съответствие с Офертата и 
Техническата спедификаци?,.

(2) Да съхраг;тзг р : ' :  т....те : срзки до приегиането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Да извърп.^. Достоз.члтс з срока, във вид, количество, качество и с технически 
показатели, с.тгозарх-,л на съответните норми и стандарти, изискванията от
документации га за ертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в проведената процедура.

(4) Да изпраща на ЕЪЗЛОлСИТЕЛЯ писмено известие за всяка предстояща доставка 
до 48 часа преди ос.зд.е.-гзхзанего й. Известието следва да съдържа за всяка конкретна 
доставка: дата ь час на достав.ка, описание на доставката, брой и размери на работните 
обувки.
(5) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в сАертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) дни от сключване на 
настоящия Договор. 5 срск до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 
или на допълг:дт'гл---0 слсразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят .чзпрадга '•-опие на договора или на допълнителното споразумение на



възложителя гаел;:;; с лалазателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП (ако е

VIII. Г:?а Ва  Л з а д ъ л ж е н и я  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 25.1; ^^СЖ11ТЕЛЯТ има право;
(1) Да извърлла лоллрз.'. .ча работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и да проверява 
съответствието на Доставките, съгласно техническите изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ^!.

(2) . Да псръть. рс-т..:.тсг;а. доставка на до „+” (плюс) 30 (тридесет) процента от 
основното до ос го ал.1 от Договора, допълнителни бройки летни работни 
обувки при усдсгнс-;^  ̂ ч::.116, ал.1, т.1 от ЗОП и съгласно единичните цени в 
ценовото прсд,тдо :е.-;не та ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 3„. дДЛЛЗУЛЛТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да оказва :ча -ХЗЛЛЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за доставката по члЛ от 
договора

(2) Да приеме достазха-а. ако отговаря на посочените изисквания и е в предвидените 
срокове, количество и качество. Приемането ще се извърпш с приемо -  предавателен 
протокол, ксйто сьч̂ : аз.-.г ьа .-.еоазделна част от този договор

(3) Да заплати да ЛдЛЛ.;1ДИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при
условията ча стс...

(4) ВЪЗЛОЖ -'-тЛЛДЗ’ г д.тъжен след изпълнение на договорните задължения от 
страна на ЙЗГаЪЛгяЛТЕ.^1й , да освободи гаранцията за изпълнение на договора.

IX. ЛИЦА За  к о н т а к т  ПО ДОГОВОРА

Чл. 31. Лидегс, уд̂ л̂дд.-, ющено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за 
изпълнението на договора к да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е;

инж. Пепи Летроа , те.';. 52 $21 20 33, факс. 02 827 11 47 

е-таП: р.рехгс\' Е.:Г1с;горо1па.х. с§

Чл. 32.  ̂яГ. пето. упъ.гномощенс от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за
изпълнението на договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено
от възложи ТЕЛЯ, е:

Павлина Сго.чнсза. тел. 0889 505141, е-таИ: Ьо2епс1@аЬу.Ь§

Адрес ;-:а корссло1.:.-ендня: гр.Габрово, ул. "Евтим Дабев" № 8



X . С л К Х Ц И И  ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.
НЕУСТОЙКА:.

Чл.ЗЗ, 2  че Р13ПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срюка по
договора, (с изключение на случаите на форс мажор),
ИЗПЪЛНИ неустойки в размер на 0.5 % на ден за всеки ден забава
върху стойност:* на договора, без ДДС, но не повече от 10%. Санкцията за забава не 
освобождава ИЗЛЪЛНЙТЕЛЯ от неговото задължение да завърши изпълнението на 
поръчката, както : от др> :.ете му задължения и отговорности по настоящия договор.

Чл.34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността 
на начислената неустойка.

ВЪЗЛСЖИЗТЛЛТ кма право да прихване стойността на неустойката от 
гаранцията за издълненне н / е л к  о т  сумата за плащане.

Х Г .Е Е Л д ] :о л :1Ма  с и л а

Чл.35. Л.;дргодс.тнма слла е непредвидено или непредотвратимо събитие от 
извънреден хала етер. незазнеещо от волята на страните, включващо, но не 
ограничаващо се дс: др-фсдни бедствия, генерални стачки, локаут, безредици, война, 
революция и;л: ра:: .:редЗ:1 на органи на държавната власт и управление.

Чл.36. Ст”рана:а, която не може да изпълни задължението си поради 
непреодолима с д.тг., > гедо.\:яна писмено в три дневен срок другата страна в какво се 
състои същата. Прп неизпълнение на това задължение, дължи обезщетение за 
настъпилите от това вреди.

Чл.37. Докатс трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насреп-ни задължения се спира.

Чл.38. Ако лепресдслимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от 
страните има право дь прекрати договора с 10 /десет/дневно предизвестие. В този 
случай не се налагат оанкдид и неустойки не се дължат.

XII. П?ЕК?а ТЯЗ.аНЕ н а  ДОГОВОРА.

Чл.39."  да се прекрати;
(1) По взаимно пие.-:ено :ьгласие на страните.
(2) ПриуслодняА ;а тд.^З.
(3) Едностранн: от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, при забава на 
ИЗПЪЛНИТЕЛоЗ. аа оа налице обстоятелствата по чл. 35 или в случай, че 
ИЗПЪЛНИТЕ ЛЛТ не успее да изпълни някое друго свое задължение по този договор.



(4) ВЪЗЛОЖЛТЕ^1ЯТ има право да прекрати едностранно договора и с едномесечно 
писмено предкззестяг.

X III. СЪОБЩ ЕНИЯ.

Чл.4й. ь;с1.ч:с2  съобщения между страните са валидни, ако са направени в 
писмена форма.

XIV. ДБУГЕ УСЛОВИЯ.

Чл.41. Зсич ;-съ срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в 
календарни дни, освен акс кзр;:чно не е посочено друго.

Чл.42. За кезфедекй с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащите г.срматнвнн акт 3 Р. България.

Настоящият де. овср е скл:-онен в два еднообразни екземпляра -  по един за всяка от 
страните.

При,то>кег...х., дрл;дста:ъо1ващи неразделна част от договора:

1. Техническа спсддфикадкя на Възложителя.
2. Предложение за изпълнение на поръчката от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖЕБЕ 
“МЕТРОП 
Изпълн

чл. 4 |/гЙ  Регламент (ЕС) 2016/679 
................ ■
(проф. д-дикк^ут. Ъ|^тое

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
•ЪОЖЕНЦИТУРС" ЕООД

Га

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679
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Образец 3 ____

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Ог участник: “БОЖЕНЦИТУРС“ЕООД, ЕИК : 107557387 ,
Представляван о'г Павлина Тодорова Стоянова .

Данни за кореспонденция: гр. Габрово . ул . „Евтим Дабев „ № 8 , ет. 2 ,

Телефон : +359 889 50 51 41 , електронна поща : Ьо2епс1@аЬу.Ь§

(посочва се наименованието на участника. ЕИК. представляващо лице и данни за 

кореспонденция -  адрес, телефон, факс. електронна поща: в случай на обединение следва да се 

посочат наименованието на обединението, представляващият обединението и неговите

членове)

Относно: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на мъжки и дамски летни работни обувки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за обществената 

поръчка, представяме на Вашето внимание предложение за изпълнение на посочената 
обществена поръчка. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, 
декларираме, че ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в 
техническата спецификация на възложителя.

Ние предлагаме да извършим поръчката при следните условия:
1. Срокът за изпълнение на поръчката ще е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписване на договора в т.ч.:
1.1. Срокът на всяка отделна доставка ще е:.2 / два/ (не повече от два месеца) месеца, считано 
от датата на получаване на всяка отделна писмена заявка на Възложителя.
2. Срок на отговорност за скрити недостатъци на изработените и доставени артикули ще бъде 6 
(шест) месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за всяка 
отделна доставка.
3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
изискванията на Възложителя.
4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка ще доставим 
работни обувки със следните характеристики:

4.1.0писание на изделието -  Мъжки летни работни обувки, което ще се доставя оз 
“Боженцитурс“ЕООД

Изделието е изработено от здрава естествена телешка кожа от едър рогат добитък • 
говежда напа , цвят черен и с подплата от вътрешната страна на обувките -естествена кожа 
цвят черен.

Мъжките работни летни обувки са клас 1 -  Обувки направени от естествена кожа. 
съответствие с стандарт БДС ЕN 180 20347:2012 „Лични предпазни средства . Работ 
о б у в ^ с  осигурена дишаща и абсорбираща потта стелка.

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Предложените мъжки работни летни обувки са професионални защитни обувки, студо-, 
влаго - и прахозащини. Те са предназначени за предпазване на стъпалото и крака от 
различни атмосферни влияния и механични въздействия, осигуряващи необходимите опорно- 
двигателни функции при изпълнение на специфичните задачи на работещите в 
„Метрополитен"ЕАД-мъже , при летни условия. Мъжките летните работни обувки 
представляват обувки половинки спортен модел с лицева част от естествена кожа от едър рогат 
добитък , цвят черен. Ходилото е директно лято.

4.1.1. Технически изисквания, на които отговарят предложените от 
„Боженцитурс”ЕООД мъжки летни работни обувки

Размери и ергономични изисквания, на които отговарят предложените от 
„Боженцитурс”ЕООД мъжки летни работни обувки

Обувките са изработени в номерации и ширки съгласно статистическите измервания на 
българските стъпала.

Обувките се изработват в номерация съгласно техническата спецификация, дадена от 
възложите ля. Размерите (дължина, широчина и обиколка на тарака-най-широката част на 
обувката) съответстват на българските стъпала.

Размерите на обувките са съгласно френската / щихова/ система за номериране. 
Половинки номера не се изработват.

Конструкция на мъжки летните работни обувки, предложените от участника 
„Боженцитурс“ЕООД

Мъжките летните работни обувки обхващат стъпалото под глезенната става. Мъжки 
летни работни обувки, клас I са изработени от естествена лицева телешка кожа, черен цвят. В 
областта на петата обувките са затворени , като втерната е повдигната. Обувките са изградени 
от следните съставни части: горна част -сая, състояща се от лицевите детайли юз, втерна и 
кобарак омекотени в горната част и омекотен език. Върховата част е такава, че позволява 
свободно движение на пръстите, а бомбето запазва формата си през целия експлоатационен 
период. Прикачането на юза към втерните се извършва с двуредови тегели , а кобарака към 
етерните е с триредови тегели .като по този начин се осигурява оптимална здравина. Езика е 
тип мях , омекотен , който се прикача към втерните с двуредови тегели . Втерната е прикачена 
към юза с двуредови тегели, и кобарака кън втерните също е прикачен с двуредови тегели. 
Обувката се закрепва към крака с връзки преминаващи през 6 броя връзководи и 2 броя капси. 
Ходилото е противохлъзгащо, антистатично, директно лято. Саята е изработена от естествена 
телешка лицева кожа. Цвят черен. Височината на саята за образец №44 е по -  малка от 117мм. 
Бомбето е изработено от термопластичен материал , за защита на пръстите на крака от 
механични и физични наранявания. В петата има поставен форт от термопластичен материал. 
Подплатата на мъжките летни работни обувки е изработена от естествена кожа,дишаща. 
Стелката е антистатична, каширана с естествена кожа, анатомична по ходилната повърхност на 
стъпалото, тип „фузбед“.

Материали , вложени в предложените от „Боженцитурс”ЕООД мъжки летни 
работни обувки

Горната част (саята) се състои от естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен. Тя е 
без дупки, наранявания, драскотини, крец и др. лицеви дефекти , които се отразяват върху якостта I 
водозащитните свойства,т.е. водят до нарушаване на физико- механичните и експлоатационните 
качества на изделието, както и върху неговия естетически външен вид. Използваната кожа е плътн 
на напип, обагрена е барабанно, не е с корегирано(шлайфано) лице.

Ходилото е директно лято. противоплъзгащо, антистатично и 
износоустойчиво.

Бомбето е изработено от термопластичен материал , за защита на пръстите на крака от 
.механични и физични наранявания.

В петата има поставен форт , изработен от термопластичен материал, с висока 
формоустойчивост и запазва устойчива форма в петъчната част.

Подплат ата е естествена кожа от едър рогат добитък, с добри хигиенни свойства
_ . 4М
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Стелката е антистатична , анатомична по ходилната повърхност , тип „фузбед". с 
високи хигиенни свойства

Готовото изделие-образец на мъжки летни работни обувки отговаря в пълна степен на 
„Техническите спецификации’’ на Възложителя, нера:?делна част от документация.

Маркировка, на предложените от участника „Боженцитурс”ЕООД мъжки летни 
работни обувки

Предложените обувки имат етикетировка със следната информация:
Размер на образеца
Модел на образеца
Месец и година на произвооство
Позоваване на стандарт БДС ЕМ 180 20347:2012
Означения , подходящи за осигуре}шта защита и съответната категория
Образците са съпроводени с инструкция за употреба.

Съответствие на образците, предложени от „Боженцитурс”ЕООД с изискванията на 
вьзложите.1я

За доказване съответствието на предлаганите образци /мостри/ с изискванията на 
Възложителя-„Метрополитен‘’ЕАД по характеристики и съгласно „Техническата 
спецификация"от документацията , участника-,.Боженцитурс'’ЕООД, представя декларация за 
съответствие . удостоверяваща съответствието на представените мостри с посочените 
стандарти и изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация от 
документацията на обществената поръчка.

Опаковка на предложените от участника „Боженцитурс”ЕООД мъжки летни 
работни обувки

Всеки чифт е поставен в кутия от картон.Кутиите са с подходящи размери , в зависимост 
от размера на обувките, така че да нямат възможност да се деформират.Между обувките и 
вътре в тях е поставена хартия , която запазва формата и фасона им и предпазва обувките от 
наранявания.

На кутията е поставен етикет . който съдържа следната информация: име на участника 
, модел /вид/ на изделието, цвят . размер и пореден номер на мострата от приложения в 
кашона списък .

Мострите, предложени от „Боженцитурс”ЕООД са поставени в общ кашон . на който 
има надпис съдържащ : името на участника, наименование на обществената поръчка

4.2.0писание на изделието -  Дамски летни работни обувки, което ще се доставя от
“Боженциту'рс“ЕООД

Изделието е изработено от здрава естествена телешка кожа от едър рогат добитък - 
говежда напа , цвят черен и с подплата от вътрешната страна на обувките -естествена кожа. 
цвят черен.

Дамските работни летни обувки са клас I -  Обувки направени от естествена кожа, в 
съответствие с стандарт БДС ЕК 180 20347:2012 ..Лични предпазни средства . Работни 
обувки“ с осигурена дишаща и абсорбираща потта стелка.

Предложените дамски летни обувки са професионални защитни обувки, студо-. влаго - 
и прахозащини. Те са предназначени за предпазване на стъпалото и крака от различни 
атмосферни влияния и .механични въздействия, осигуряващи необходимите опорно-двигателни 
функции при изпълнение на специфичните задачи на работещите в „Метрополитен”ЕАД-жени 
, при летни условия. Дамските летните работни обувки представляват обувки половинки 
спортен модел с лицева част от естествена кожа от едър рогат добитък , цвят черен. Ходилото е 
директно лято.

4.2.1. Технически изисквания, на които отговарят предложените от 
„Боженцитурс”ЕООД дамски летни работни обувки
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Размери и ергономични изисквания, на които отговарят предложените от 
„Боженцит>'рс”ЕООД дамски летни работни обувки

Обувките са изработени в номерации и ширки съгласно статистическите измервания на 
българските стъпала.

Обувките се изработват в номерация съгласно техническата спецификация, дадена от 
възложителя. Размерите (дължина, широчина и обиколка на тарака-най-широката част на 
обувката) съответстват на българските стъпала.

Размерите на обувките са съгласно френската / щикова/ система за номериране. 
Половинки номера не се изработват.

Конструкция на дамски летните работни обувки, предложените от участника 
„Боженцитурс“ЕООД

Дамските летните работни обувки обхващат стъпалото под глезенната става. Дамски 
летни работни обувки, клас I са изработени от естествена лицева телешка кожа, черен цвят. В 
областта на петата обувките са затворени , като етерната е повдигната. Обувките са изградени 
от следните съставни части: горна част -сая, състояща се от лицевите детайли юз, втерна и 
кобарак омекотени в горната част и омекотен език. Върховата част е такава, че позволява 
свободно движение на пръстите, а бомбето запазва формата си през целия експлоатационен 
период. Прикачането на юза към втерните се извършва с двуредови тегели , а кобарака към 
втерните е с триредови тегели ,като по този начин се осигурява оптимална здравина. Езика е 
тип мях , омекотен , който се прикача към втерните с двуредови тегели . Втерната е прикачена 
към юза с двуредови тегели, и кобарака кън втерните също е прикачен с двуредови тегели. 
Обувката се закрепва към крака с връзки преминаващи през 6 броя връзководи и 2 броя капси. 
Ходилото е противохлъзгащо. антистатично, директно лято. Саята е изработена от естествена 
телешка лицева кожа. Цвят черен. Височината на саята за образец №38 е по -  малка от 105мм 
Бомбето е изработено от термопластичен материал , за защита на пръстите на крака от 
механични и физични наранявания. В петата има поставен форт от термопластичен материал. 
Подплатата на мъжките летни работни обувки е изработена от естествена кожа,дишаща. 
Стелката е антистатична. каширана с естествена кожа. анатомична по ходилната повърхност на 
стъпалото, тип „фузбед

Материали , вложени в предложените от „Боженцитурс”ЕООД дамски летни 
работни обувки

Горната част (саята) се състои от естествена кожа от едър рогат добитък, цвят черен. Тя е 
без дупки, наранявания, драскотини, крец и др. лицеви дефекти , които се отразяват върху якостта I 
водозащитните свойства.т.е. водят до нарушаване на физико- механичните и експлоатационните 
качества на изделието, както и върху неговия естетически външен вид. Използваната кожа е плътн 
на напип, обагрена е барабанно, не е с корегирано(шлайфано) лице.

Ходилото е директно лято. противоплъзгащо, антистатично и 
износоустойчиво.

Бомбето е изработено от термопластичен материал , за защита на пръстите на крака от 
механични и физични наранявания.

В петата има поставен форт , изработен от термопластичен материал, с висока 
формоустойчивост и запазва устойчива форма в петъчната част.

Подплатата е естествена кожа от едър рогат добитък, с добри хигиенни свойства
Стелката е антистатична , анатомична по ходилната повърхност , тип „фузбед”. с 

високи хигиенни свойства.
Готовото изделие-образец на дамски летни работни обувки отговаря в пълна степен на 

„Техническите спецификации” на Възложителя, неразделна част от документация.

Маркировка, на предложените от участника „Боженцитурс”ЕООД мъжки летни 
работни обувки

Предложените обувки имат етикетировка със следната информация: П
Размер на образеца  ̂Д
Модел на образеца ‘
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Месец и година на производство
Позоваване ни стандарт БДС ЕМ1БО 20347:2012
Означения . подходящи за осигурената защита и съответната категория 
Образците са съпроводени с инструкция за употреба.

Съответствие на образците, предложени от „Боженцитурс”ЕООД с изискванията на 
възложителя

За доказване съответствието на предлаганите образци /мостри/ с изискванията на 
Възложителя-,,Метрополитен’'ЕАД по характеристики и съгласно „Техническата 
спецификация*’от документацията, участника-„Боженцитурс”ЕООД, представя декларация за 
съответствие . удостоверяваща съответствието на представените мостри с посочените 
стандарти и изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация от 
документацията на обществената поръчка.

Опаковка на предложените от участника „Боженцитурс”ЕООД дамски летни 
работни обувки

Всеки чифт е поставен в кутия от картон.Кутиите са с подходящи размери , в зависимост 
от размера на обувките, така че да нямат възможност да се деформират.Между обувките и 
вътре в тях е поставена хартия , която запазва формата и фасона им и предпазва обувките от 
наранявания.

На кутията е поставен етикет , който съдържа следната информация: име на участника , 
модел /вид/ на изделието, цвят . размер и пореден номер на мострата от приложения в кашона 
списък .

Мострите, предложени от „Боженцитурс”ЕООД са поставени в общ кашон , на който 
има надпис съдържащ : името на участника, наименование на обществената поръчка

Предложените работни обувки са произведени от «Екошууз» ЕООД и имат същата 
търговска марка.
(пълно описание на работните обувки, които ще бъдат доставяни, както и техния 
производител и търговска марка)

5. През цялото времетраене на договора, ще доставяме работни обувки, произведени от същия 
производител, със същата търговска марка и параметри, включително и за допълнителните 
количества работни обувки от опцията, ако ни бъде възложена.
6. Декларирам(е), че ще оскгурявам(е) за своя сметка транспорта по доставките.
7. Приемаме рекла.мации по количеството на работните обувки да се правят през целия срок 
на действие на договора.
8. Приемаме рекламации за скрити недостатъци да се правят в 6 /шест/ месечен срок от датата, 
на която съответния служител е получил работните обувки за ползване.
10. Ще изпълняваме извънстакдартни размери обувки при заявка от страна на Възложителя в 
15 / петнадесет / - дневен срок /.максимален срок от 15 дни/ след датата на заявката.
11. Гаранционният срок на изделията е 3/ три/ месеца /не по-малък от три месеца/ от датата на 
приемо-предавателния протокол;
12. При рекла.мация се задължаваме в 15/ петнадесет/ -дневен срок /максимален срок от 15 
дни/ от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да доставим на мястото на доставяне 
договореното.
13. Съгласно изискванията на Възложителя, посочени в Раздел I, т.10 от документацията, към 
техническото си предложение, представяме и мостри на работни обувки, предмет на 
доставката: 1 чифт мъжки работни обувки и 1 чифт дамски работни обувки с приложени 
документи към тях.
14. В рамките на гаранционния срок рекламациите се уреждат чрез замяна на рекламирания
чифт с нов за наша сметка. Л
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15. Декларираме, че предлаганите от нас стоки отговарят на техническите стандарти по БДС. 
европейските стандарти или техен еквивалент, както и на посочените в техническата 
спецификация изисквания на Възложителя.

16. Декларирам, че съм запознат с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, 
приемам го без възражения и, ако бъда определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в 
съответствие с проекта, приложен към документацията за участие в законоустановения срок.

17. Декларираме, че приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 6 месеца 
считано от крайния срок за подаване на оферти

18. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс.

Приложения:

- По един чифт мостри на оферираните работни обувки;
- Декларация за съответствие, удостоверяваща съответствието на представените мостри с 
посочените стандарти и изисквания в техническата спецификация от документацията за 
обществената поръчка.

Дата: 26.03.2018г.
(подпис на лицето, представляващо участника)

Павлина Стоянова
(име и фамшия на лицето, представ.чяващо участника) 

Управител
(качество на лицето, представляващо участника)

„ Боженцитурс”ЕООД 
(наименование на участника)

Забележка: Участниците могат Оа получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъ11и и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрача на заетостта и условията на труд, които са в Република 

България:

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:

Нагрюначна агенция по приходите:Информационен течефон на НАП -  0700 18 700: интернет адрес: \тги'.пар.Ь^ 

Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:Информационен г е̂нтър на МОСВ:

работи за посетитечи всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон"№ 67

Телефон: 02/ 940 6331.Интернет адрес: 1шр://\\мм’Злпое»:я^хегптеп1.Ь§/

Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд:

Министерство на труда и социачната политика: София 1051, ул. Триадица№2,Телефон: 02/8119 443,Интернет 

адрес: 1и1р:.'/мм'\\\т1.чр.адуеттет..Ьс'. Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда": София 1000, бул. 

Дондуков №3, теч.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ: зесг1(Игес1ог'а;у;И.§огегптеп1.Ь^

П
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№ 01 /26.03.2018Г.

от участника “Боженцитурс”ЕООД 
за готовото издалие:МЪЖКИ ЛЕТНИ РАБОТНИ ОБУВКИ

за удостсгзряване на съответствието на изделието с изискванията 
съгласно БДС ЕN 17050-1:2010 и чл.51 от Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е

Име и адрес 
на
декларатора:

„50ЖЕНЦИТУРС" ЕООД-Участник 
гр. Габрово, ул.”Евтим Дабев „ №8 СИЗ 
8-таИ: Ьо2епа@аЬу.Ьд

Обект на 
"декларацията:

Описание на 
процеса:

1. Мъжки летни работни обувки, съответстващи на БДС ЕН 150 
20344:2011, БДС ЕN 180 20347:2012, цвят черен - модел 1893

Гореописаните мъжки летни работни обувки , предмет на 
декларацията са изработени съгласно технологичните 
изисквания за производство на обувни изделия по метод на 
директно лято закрепване на ходилата._______________________

„Боженцитурс”ЕООД, гр. Габрово, декларира на собствена отговорност, 
че представените от нас готови изделия на мъжки летни работни обувки, 
предмет на декларацията са в съответствие и напълно отговарят на посочените 
стандарти,норми и изисквания, заложени в Технически спецификации”- от 
документацията за участие в процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет; "Доставка на мъжки и дамски 
летни работни обувки” за нуждите на „Метрополитен”ЕАД в съответствие с 
утвърдени от възложителя технически изисквания” с решение № РД -12- 
045/02.03.2018Г.

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията 
на следните стандарти,норми и изисквания:

БДС ЕN 130 20344:2004 -  „Лични предпазни средства.Методи за 
изпитване на обувки” (180 20344:2011) и изискванията за защита на 
ходилата съгласно ЕN 13287, БДС ЕМ 180 20347- „Лични предпазни
средства. Работни обувки. „

С€ маркировка, Номерацията на мъжки летни работни обувки е 

изработена по предварително зададена спецификация съгласно 

конкретните заявки от Възложителя. Размерите (дължина.

аГ1
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широчина и обиколка на тарака-най-широката част на обувката) 
съответстват на българските стъпала.

• Ергономията на мъжки летните работни обувки е в съответствие с 
изискванията на БДС ЕМ 180 20347:2012 или еквивалент- "Лични 
предпазни средстава. Работни обувки”.

- БДС ЕМ 130 20347, БДС ЕN 150 20344:2011 „Лични предпазни 
средства. Методи на изпитване на обувки” (150 20344:2011) и изискванията 

за устойчивост на плъзгане за ходилата съгласно ЕМ 13287, БДС ЕМ 150 
20347;

- Изискванията за горна част (сая) , стелка, ходила и готова обувка , 
устойчивост на плъзгане, антистатичност както и изискванията на 

Възложителя за конструкцията на обувните изделия, предмет на поръчката 

са съгласно БДС ЕМ 130 20347:2012
и на всички стандарти, норми и допълнителни изисквания на 

Възложителя-„Метрополитен”ЕАД, съгласно„Технически спецификации” - от 
документацията за провеждане на процедура публично състезание за 

възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :”Доставка на 

мъжки и дамски летни работни обувки „ за нуждите на „Метрополитен"ЕАД 

в съответствие с утвърдени от възложителя технически изисквания” по 

решение N° РД-12-045 / 02.03.2018 г .

Валидност на декларацията: Декларацията важи за обекта на декларацията 

за срока на Валидност на офертата и срока за изпълнение на поръчката

Декларирам . че ми е известна отговорността , която нося по чл.313 от НК.

гр. Габрово 
Дата:26.03.2018г.

 ̂ //
ЗА БОЖЕНЦИТ  ̂ Регламент(ЕС) 2016/679

УПРАВИТЕЛ:.....

/П. Стоянова /

.(I
чл. 4, т. 1 отт Регламент(ЕС) 2016/679
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№ 02/26.03.2018Г.

от участника “Боженцитурс’’ЕООД 
за готовото издепие.ДАМСКИ ЛЕТНИ РАБОТНИ ОБУВКИ

за удостоверяБзне на съответствието на изделието с изискванията 
съгласно БДС ЕN 17050-1:2010 и чл.51 от Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства

Д Е К Л А Р А Ц И Я  З А  С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е

Име и адрес, 
на
декларатора: •

„БОЖЕНЦИТУРС” ЕООД-Участник 
гр. Габрово, ул."Евтим Дабев „ №8 СИЗ 
е-таП; Ьо2епс1@аЬу.Ьд

Обект на ! 
декларацията: ■

2. Дамски летни работни обувки, съответстващи на БДС ЕН 150 
20344;2011, БДС ЕМ 150 20347;2012, цвят черен - модел 893.

Описание на \ 
процеса: I

I

Гореописаните дамски летни работни обувки , предмет на 
декларацията са изработени съгласно технологичните 
изисквания за производство на обувни изделия по метод на 
директно лято закрепване на ходилата.---------------------- ^

„Боженцитурс”ЕООД, гр. Габрово, декларира на собствена отговорност, 
че представените от нас готови изделия на дамски летни работни обувки, 
предмет на декларацията са в съответствие и напълно отговарят на посочените 
стандарти,норми и изисквания, заложени в "Технически спецификации”- от 
документацията за участие в процедура публично състезание за възлагане на 
обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет; "Доставка на мъжки и дамски 
летни работни обувки” за нуждите на „Метрополитен”ЕАД в съответствие с 
утвърдени от възложителя технически изисквания” с решение № РД -12- 
045/02.03,2018г.

Обектът на декларацията, описан по-горе, е в съответствие с изискванията 
на следните стандарти,корми и изисквания;

БДС ЕN 130 20344;2004 -  „Лични предпазни средства.Методи за 
изпитване на обувки” (130 20344;2011) и изискванията за защита на 
ходилата съгласно ЕМ 13287, БДС ЕN 150 20347;2012- „Лични 
предпазни средства. Работни обувки. „

С€ маркировка. Номерацията на мъжки летни работни обувки е 

изработена по предварително зададена спецификация съгласно 

конкретните заявки от Възложителя. Размерите (дължина.

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



широчина и обиколка на тарака-най-широката част на обувката) 
съответстват на българските стъпала.

• Ергономията на дамските летните работни обувки е в съответствие 
с изискванията на БДС ЕМ 180 20347:2012 или еквивалент— "Лични 

предпазни средстава. Работни обувки”.

- БДС ЕN 130 20347, БДС ЕМ 130 20344:2011 „Лични предпазни 
средства. Методи на изпитване на обувки” (130 20344:2011) и изискванията 
за устойчивост на плъзгане за ходилата съгласно ЕМ 13287, БДС ЕМ 180 
20347;

- Изискванията за горна част (сая) , стелка, ходила и готова обувка , 

устойчивост на плъзгане, антистатичност както и изискванията на 
Възложителя за конструкцията на обувните изделия, предмет на поръчката 
са съгласно БДС ЕN 130 20347:2012

и на всички стандарти, норми и допълнителни изисквания на 
Възложителя-„Метрополитен”ЕАД, съгласно„Технически спецификации” - от 

документацията за провеждане на процедура публично състезание за 
възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет :”Доставка на 

мъжки и дамски летни работни обувки „ за нуждите на „Метрополитен”ЕАД 

в съответствие с утвърдени от възложителя технически изисквания” по 
решение № РД-12-045 / 02.03.2018 г .

Валидност на декларацията: Декларацията важи за обекта на декларацията 
за срока на Валидност на офертата и срока за изпълнение на поръчката

Декларирам . че ми е известна отговорността . която нося по чл.313 от НК.

гр. Габрово 
Дата:26.03.2018г.

ЗА „БОЖЕНЦИТУР1 чл. 4, т.  ̂ от Регламент (ЕС) 2016/679
УПРАВИТЕЛ:......

/□.Стоянова /

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679



Образец 4

ЦЕНОВО п р е д л о ж е н и е '

От участник: "БОЖЕНЦИТУРС"ЕООД . ЕИК : 107557387 .

Представляван от Павлина Тодорова Стоянова .

Данни за кореспонденция: гр. Габрово . ул . „Евтим Дабев ,. № 8 . ет. 2 .

Телефон : + 359 889 50 51 41 . електронна поща : Ьо2епс1@аЬу.Ь§

(посочва се паимеиовапието на участника. ЕИК. представляващо .чице и данни за 
кореспондетщя -  адрес, телефон, факс. електронна поща: в случай на обединение следва да се 

посочат наи.менованието на обединението, представляващият обединението и неговите
членове)

Относно: Процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на мъжки и дамски летни работни обувки

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.

Поемаме ангажи.мент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, заложени в документацията за участие в настоящата поръчка.
1. За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена ( БЕЗ ОПЦИЯТА) на нашето предложение възлиза на:

40800.00 ( словом: Четиридесет хиляди и осемстотин ) лева без ДДС (посочват се цифром и 
слово.м стойността в лева без ДДС)
и 48960,00 ( словом: Четиридесет и осем хиляди деветстотин и шестдесет ) лева с 
ЩХС'(посочват се гщфро.м и слово.м стойността в лева с ДДС) 
и е формирана както следва:

№ Наименование на видовете стоки м-ка кол-во
ед. цена 
(лв. без 
ДДС)

обща цена 
(лв.без 
ДДС)

/ 2 3 4 5 6
1. Мъжки летни работни обувки чифт 660 48.00 31680.00
2. Дамски летни работни обувки чифт 190 48.00 9120.00
ОБЩА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА МЪЖКИ И ДАМСКИ ЛЕТНИ РАБОТНИ

ОБУВКИ (ЛВ. БЕЗ ДДС)
40800.00

ДДС: 8160.00

ОБЩА ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА НА МЪЖКИ И ДАМСКИ ЛЕТНИ РАБОТНИ 48960.00

 ̂Документът се поставя в отделен запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри" ^

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС)2016/679



ОБУВКИ (ЛВ.СДДС)

2. В горепосочените предложени от нас цени се включват всички паши разходи, включително 
но не само; изработка, опаковка, маркировка и доставка, транспорт, товарене и разтоварване на 
артикулите на определеното от Възложителя място за изпълнение, консумативи, труд. 
отстраняване на несъответствията, данъци, мита. такси и всякакви други разходи, свързани с 
изпълнение на поръчката.
3. Посочените в настоящото Ценово предложение единични цени са обвързващи и няма да 
бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.
4. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаната оферта.
5. Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на плащане, 
посочен в Проекта на договор.
6. Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки 
или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.
7. Приемаме плащането на цената за изпълнение на договора се извършва в съответствие с 
условията на договора за възлагане на обществената поръчка.

8.Заявяваме, че посочените единични цени са валидни и за допълнителните количества 
работни обувки от опцията, ако ни бъде възложено нейното изпълнение.

Забележки:

1. Всяка офертна г^ена (единична и обща) трябва да бъде със закръгление до втория знак след 
десетичната запетая (до стотинка).

2. Всяка позгщия трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попичнил стойност по 
някоя позгщия т и  е попълнт число "нула", ще се счита за преоставил оферта, която не 
отговаря на предварите.чно обявените ус.човия на въз.чожите.чя.

3. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грегика в 
изчис.ченггята в ценовото предложение на участник в про11едурата, офертата няма да бъде 
допусната до ог^еняване.

чл. 4, т. 1 от Регламент (ЕС) 2016/679

Дата: 26.03.2018г. .......................................... ........................
(подпис на лгщето, представляващо участгшка) 

Павлина Стоянова
(име и фа.милия на лицето. представ.чяващо участника) 

Управител
(качество на .чицето. представ.чяващо участника)

.. Боженцитурс”ЕООД 
(наименование на участника)

. I
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