
Д О Г О В О Р  №

Днес, 0 1 .  .2019 г. между

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 
“Възраждане”, ул. “Княз Борис I” № 121, ЕИК /БУЛСТАТ/ 000632256, представлявано от 

Изпълнителния директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от една страна, наричано за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и от друга страна

„КОВАС” ООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1612, район Красно село, 

бул. Цар Борис Ш-ти №124В, вх.А, ет.5, ап.14, ЕИК/БУЛСТАТ/ 131134607 , представлявано 

от Васил Йотов Йотов, наричано закраткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № РД12-272/12.12.2018Г. на Изпълнителния Директор на 

“Метрополитен” ЕАД, за определяне на изпълнител /Процедурата е открита с Решение №№ 

РД12-219/23.10.2018г. за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и 

РД12-226/29.10.2018г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна 

информация за същата обществена поръчка, вписана в РОП под № 00423-2018-0016/ и на 

основание чл.183, във връзка с чл.112 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава, 

след отделни писмени заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на свой риск, да извърши Доставка на 

лампи, осветители и уреди, наричани по-долу стоките, в съответствие с Офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническите спецификации, и срешу цена, платима от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията, определени в този договор.

(2) Прогнозните количества за срока на договора, са съгласно Техническата 

спецификация (одобрено от възложителя техническо задание), приложение към договора.

II. ЦЕНИ

Чл.2 Общата цена, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати за цялостното изпълнение на 

доставките, ще се определи в процеса на изпълнението на договора, в зависимост от 

действително изпълнените доставки, съгласно приетите единични цени в лева без ДДС.

Чл.З Единичните цени на стоките, предмет на доставка, са посочени в Ценовата оферта 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която представлява неразделна част от договора. Те са окончателни и 
не могат да бъдат завишавани до пълното изпълнение предмета на договора
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Чл.4 Митническото оформяне и митата, ако има такива, са задължение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

III. УСЛОВИЯ И ИАЧИИ ИА ПЛАЩАНЕ
Чл.5.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената за 

отделната доставка в 10-дневен срок след подписване на приемо-предавателния протокол 

без забележки и представяне на оригинална данъчна фактура, в която е посочена цената на 

фактически заявените и доставени количества, издадена не по-късно от 5 дни, след датата 

на съставяне на протокола.

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

Обслужващата банка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е;

Банка; УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД

Банковата сметка ЮАМ: В067 Ш СК 7630 1075 7009 04

Банков код: В1С: ШСК.В08Р

IV. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 6. Договорът се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 

датата на подписването му от страните.

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното количество лампи и 

осветителни уреди в срок до 10 /десет/ дни от датата на получаване на писмената заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши последната заявка по договора, така че 

срокът за изпълнението й да предхожда крайния срок за изпълнение на договора.

(3) Заявката се изпраща до лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за 

изпълнението на договора, на електронната поща или факса, посочени в чл.27 на 

настоящия договор.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.8. (1) При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за внесена гаранция за неговото изпълнение под формата на парична сума, оригинал на 

неотменяема банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 9 633,54 /девет хиляди 

шестстотин тридесет и три и 0,54/ лева - 3% от стойността на поръчката, изчислена на 

база предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени без ДДС на отделните лампи, 

осветители и уреди, умножена по прогнозните количества лампи, осветители и уреди, 

обявени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Техническата спецификация.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за целия срок на
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изпълнение на договора.
(2) Гаранцията по ал. 1 се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 1 /един/ месец 

след изпълнение на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение 

на договора.
Чл.9 Гаранцията за изпълнение ще служи за компенсация за всички загуби на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат от виновно поведение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на 

задълженията му по договора.

ЧлЛО В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои до пълния й размер гаранцията за добро изпълнение, 

без това да го лишава от правото на обезщетение за претърпени вреди и загуби в по-голям 

размер.

ЧлЛ1 При едностранно прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради виновно 

неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора, сумата от гаранцията за 

изпълнение на договора се усвоява изцяло като обезщетение за прекратяване на договора.

VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СТОКАТА, ГАРАНЦИИ И КАЧЕСТВО
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява такава опаковка на стоката, каквато е необходима 

за предотвратяване на повреждането й по време на превоза до крайното й местоназначение, 

определено в настоящия договор.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще бъде отговорен за повреди на стоките, дължащи се на 

неподходяща опаковка или опаковка от некачествени/неподходящи материали.

Чл.14. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка, 

посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Изпълнението на доставката се констатира с двустранен 

приемателно-предавателен протокол, подписан от упълномощените представители на 

страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените си представители, е длъжен да 

прегледа доставените стоки за липси, външни повреди и явни несъответствия, като провери 

вида, количествата, описанието на техническите и функционални параметри в присъствие 

на представителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При подписване на приемателно-предавателния 

протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сертификатите за произход, 

гаранционните карти, техническата документация, инструкция за работа и поддръжка и др. 

документи на доставените стоки, преведени на български език и заверени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя приемно-предавателен протокол, придружен с 

опаковъчен лист/спецификация на цялата партида и копие на направената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмена заявка за доставка.

Чл.15. Всички разходи, възникнали като резултат от неточност в документите или
3чл. 4, т. 1 от Регламент

(ЕС) 2016/679

/ г



закъснение, ще бъдат за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЧлЛб. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми по надлежния ред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

за деня и часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането й.
Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че доставената стока е нова и неизползвана. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира също, че стоката, доставена по този договор, няма видими или 
скрити дефекти, произтичащи от пропуск на производителя или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които 

могат да се проявят при нормалната употреба при съществуващите условия в страната на 

крайния получател.

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставените лампи, осветители и 

уреди и годността им за ползване по предназначение.

Гаранционните срокове на доставените лампи и осветители в часове, считано от датата на 

приемателно-предавателния протокол за направената доставка, е съгласно т.4 на 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Гаранционният срок на доставените захранвания и уреди, считано от датата на 

приемателно-предавателния протокол за направената доставка, е съгласно т.5 на 

Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19. В рамките на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подменя всяка 

дефектирала лампа или осветителен уред. Гаранционният срок за подменените стоки тече 

от датата на подмяната съгласно съответния приемателно-предавателен протокол.

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия 

и недостатъци в качеството, да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да назначи комисия, в 

която да участва и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При неявяване от негова страна, 

комисията не спира работата си.

V II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ИА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

(1) Да достави посоченото в чл.1 на настоящия договор в съответствие с Офертата и 

Техническата спецификация.

(2) Да съхранява стоките до приемането им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Да достави стоките в срока, във вид, количество, качество и с технически показатели, 

отговарящи на съответните норми и стандарти, изискванията на документацията за 

поръчката и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(4) Да изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено известие за всяка предстояща доставка до 48 

часа преди осъществяването й. Известието за всяка конкретна доставка следва да съдържа: 

очаквана дата и час на доставка, описание на стоките, брой опаковки, тегло и размери.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ излезли от употреба

 ̂ . Î
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лампи, равняващи се на доставените количества от даден тип, безвъзмездно и за своя 
сметка. Приемането им се оформя с приемателно-предавателен протокол, подписан от 
упълномощени представители на двете страни.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява изискванията на чл.14 и чл.59 от Закона за 

управление на отпадъците.
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва правилата относно сключване на договорите с 

Подизпълнители, предоставянето им на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, замяната на Подизпълнителите, 

начина на плащане, отчитането на изпълнението и другите правила, отнасящи се до 

Подизпълнителите, уредени в ЗОП.

(8) Сключването на договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка.

Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да изиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставката по чл. 1 от договора.
(2) Да получи уговореното в настоящия договор възнаграждение при начина и условията 

посочени в този договор.
Чл.23.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите 

посочени в офертата му. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение 

или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

При замяна на посочен в офертата подизпълнител заменящият го подизпълнител трябва да 

отговаря на посочените в документацията критерии за подбор съобразно вида и дела от 

поръчката, който ще изпълняват и да не са налице основания за отстраняването му от 

процедурата. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по предходното изречение. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от 

подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на 

възложителя, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

Разплащанията по предходното изречение се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

възложителя в 5-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като 

недължими. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 

оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(2). Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите.
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които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

(1) Да оказва на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие за доставката по чл. 1 от 

договора.
(2) Да приеме доставката, ако отговаря на посочените изисквания и е в предвидените 

срокове, количество и качество. Приемането се извършва с приемно - предавателен 

протокол.
(3) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в срока и при условията 

на този договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след изпълнение на договорните задължения от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да освободи гаранцията за изпълнение на договора.

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

(1) Да получи стоката, предмет на договора, в гр.София, “Метрополитен” ЕАД -  

депо Обеля или метростанция Опълченска, според заявката.

(2) Възложителят има право да осъществява контрол върху изпълнението на 

договора.

IX. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ ПО ДОГОВОРА
Чл. 26. Лицето, упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на 

договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

е: Бончо Такев - Ръководител отдел „Кабелни линии и осветление” в „Метрополитен” ЕАД, 

служебен телефон: 921 25 64.
Чл. 27. Лицето, упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отговаря за изпълнението на 

договора и да поддържа пряка и постоянна връзка с лицето, посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

е: инж. Сиана Георгиева, тел: 02/955 40 43 и 0878 878 921, електронна поща: 

з1апа. §еог§1еуа@коуа8. Ь§.

X. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ
Чл.28. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е в забава при изпълнение на срок по договора (с 

изключение на случаите на форс мажор), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки в размер на 

0.5% на ден върху стойността на забавената доставка, без ДДС, но не повече от 10% от 

същата стойност. Санкцията за забава не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от неговото 

задължение да завърщи изпълнението на поръчката, както и от другите му задължения и

отговорности по настоящия договор. л
чл. 4, т. 1 от Регламент 
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Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за стойността на 
начислената неустойка и определя срок, в който съответната сума да бъде внесена по 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.ЗО. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в определения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, не 

заплати съответната стойност на начислената неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
прихване стойността на неустойката от гаранцията за изпълнение или от сумата за плащане.

XI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.31. Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, независещо от волята на страните, включващо, но не ограничаващо се до: 

природни бедствия, стачки, локаут, безредици, война, революция или разпоредби на органи 

на държавната власт и управление.

Чл.32. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

уведомява писмено в три дневен срок другата страна, в какво се състои същата. При 

неизпълнение на това задължение се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.

Чл.ЗЗ. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира.

Чл.34. Ако непреодолимата сила трае повече от петнадесет дни, всяка от страните има 

право да прекрати договора с 10-дневно предизвестие. В този случай не се налагат санкции 

и неустойки не се дължат.

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.35. Този договор може да се прекрати:

(1) С изтичането на срока.

(2) По взаимно писмено съгласие на страните.

(3) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, или в случай на 

неизпълнение на което и да е от задълженията по договора.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора с 15-дневно писмено 

предизвестие.

Чл.36. В случаите на прекратяване на договора, преди изтичане на срока за който е 

сключен, страните подписват двустранен протокол за уреждане на финансовите им 

взаимоотношения към момента на прекратяването.

Чл.37. В случай на отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише двустранния протокол, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя едностранен констативен протокол.

г \ \ Р п
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XIII. СПОРОВЕ
Чл.38. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани чрез преговори, а в случай на несъгласие - спорът се отнася за рещаване пред 
съд.

XIV. СЪОБЩЕНИЯ
Чл.39. Всички съобщения между страните са валидни, ако са направени в писмена 

форма.

XV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.40. Всички срокове по този договор, посочени в дни, следва да се разбират в 

календарни дни, освен ако изрично не е посочено друго.

Чл. 41. За неуредени с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащите 

нормативни актове в Р България.

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните.

Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Приложения, представляващи неразделна част от договора:

Приложение 1 - Одобрено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Техническо задание;

Приложение 2 - Техническо предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение 3 - Ценово предложение от Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛт
> чл. 4, т. 1 от Регламент 

(ЕС) 2016/679
/проф.

о »
и з п . д и Р Е К ^ а д Й ^
„МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД

^ рШИТЕЛ:
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ОБРАЗЕЦ 1

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679

От участник: „Ковас” ООД, ЕИК 131134607, гр. София, бул. Цар Борис IIIN 124В вх. А, ет.5, 
ап.14 представлявано от Васил Йотов Йотов

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, седалище, адрес на управление, 
представляващо лице; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на 

обединението, неговите членове и представляващият обединението)

Относно: процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставки на лампи, осветители и уреди

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

До подписване на официален договор, тази оферта, заедно с писменото приемане от 
Ваша страна и известие за възлагане на договор, ще формират обвързващо споразумение 
между двете страни.

С настоящото представяме нашето предложение за начина на изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения обект.

Предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на възложителя, посочени 
в документацията и одобрената Техническа спецификация както следва:

1. Декларираме, че срокът за изпълнение на поръчката е 24 /двадесет и четири/ месеца 
от датата на подписване на договора.

2. Декларираме, че срокът за изпълнение на всяка отделна доставка е 10 /десет/ дни от 
датата на получаване на писмената заявката от възложителя.
Предложеният срок за изпълнение на всяка отделна доставка не трябва да бъде по- 
дълъг от 10 дни от датата на получаване на писмената заявката от възложителя.

3. Доставените лампи, осветители и уреди ще бъдат маркирани съгласно изискванията 
на "НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно 
оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване" и ще бъдат придружени с декларации за съответствие за всички 
стандарти на които отговарят, декларация за произход и условия за съхранение.

4. Гаранционният срок в часове на доставените от нас лампи и осветители ще бъде не 
по-малък от изискваните часове живот на лампите и осветителите, посочени в 
Таблица №1 и Таблица №2 от Техническата спецификация, считан от датата на 
приемателно-предавателния протокол за направената доставка.

5. Гаранционният срок на доставените от нас захранвания и уреди ще бъде не по-малък 
от 36 месеца от датата на приемателно-предавателния протокол за направената 
доставка.

чл. 4, т. 1 от Регламент
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6. За всички продукти, които предлагаме да доставим, съответстващи на продуктите от 
Таблици №№ 1, 2, 3 и 4 от Техническата спецификация, посочваме сайт /каталог/ 
завода производител и линк на всеки продукт, където можете да видите неговите < 
параметри със съответните им стойности.
Информацията от линка на всеки продукт трябва да позволява възложителят да'' 
направи справка за стойността на параметрите, заложени в Таблици 1, 2, 3 и4 
от Техническата спецификация.

Продукти от Таблица № 1:

Декларация по чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

чл. 4, т. 1 от Регламент
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Декларация ло чл.102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Продукти от Таблица № 2:

Декларация ло чл.102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679
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Декларация ло чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Продукти от Таблица № 3;

Декларация ло чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Продукти от Таблица № 4:

Декларация ло чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП

чл. 4, т. 1 от Регламент
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Декларация по чл. 102 и чл. 42, ал. 5 от ЗОП чл. 4, т. 1 от Регламент
(ЕС) 2016/679

7. Декларираме, че доставянето на заявените количества лампи и захранвания ще става в 
присъствието на наш служител, за наша сметка и на посочено от възложителя място -  
депо Обеля или метростанция Опълченска, според заявката на възложителя.

8. Декларираме, че доставените лампи, захранвания и осветителни уреди ще бъдат нови, 
неизползвани, в стандартни заводски опаковки, етикетирани и маркирани, съгласно 
утвърдената практика на производителя, с технически параметри съгласно 
изискванията, посочени в Таблица № 1, Таблица № 2, Таблица № 3,Таблица № 4 и 
Таблица № 5 от Техническата спецификация.

9. Декларираме, че ще прибираме за собствена сметка излезли от употреба лампи, 
равняващи се на доставени количества от даден тип.

10. Декларираме, че ще изпълняваме изискванията на чл.14 и чл.59 от Закона за 
управление на отпадъците.

11. Декларираме, че сме запознати с проекта на договор за възлагане на обществената 
поръчка, приемаме го без възражения и, ако бъдем определени за изпълнител, ще 
сключим договор изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за 
обществената поръчка в законоустановения срок.

12. Декларираме, че приемаме срокът на валидност на нащата оферта да бъде 6 /шест/ 
месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

13. 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

Дата: 20.11.2018г.

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

\юдт с на лицето, г^д'^т1в^а[ващо участника)

Васил Йотов

(име и фамилия на лицето, представлявай^ участника)

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци 

и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в Републи/а
^ а1 7България:
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Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: (ЕС^2016/679^^^^"^^^^
Национална агенция по приходите:Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: 

■тт.пар.Ь̂
Относно задълженията, опазване на околната среда:

Министерство на околната среда и водите:Информационен център на МОСВ:

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

Телефон: 02/940 6331,Интернет адрес: НПр://тт.тое№.^оуеттеп(.Ь§/

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

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

443,Интернет адрес: ИШ)://уту.т1хр.воуегптеШ.Ьг. Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда": 

София 1000, бул. ДондуковИвЗ, тел.:02 8101759; 0700 17670; е-таИ: 5есп(Вге(Лог@^И.̂ оуегптеп1.Ь§

А/1

.. />
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Образец 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От участник: „Ковас” ООД, ЕИК 131134607, гр. София, бул. Цар Борис IIIN 124В вх. А, ет.5, 
ап.14 представлявано от Васил Йотов Йотов

(посочва се наименованието на участника, ЕИК, седачище, адрес на управление, 
представляващо лице; в случай на обединение следва да се посочат наименованието на 

обединението, неговите членове и представляващият обединението)

Относно: процедура "публично състезание" за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Доставка на лампи, осветители и уреди

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с горецитирания предмет.

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви, посочени в документацията и одобрената Техническа спецификация за 
настоящата поръчка.

Общата цена на нашето предложение, съответстваща на прогнозните количества, 
посочени в Техническата спецификация, възлиза на:

321 117.00 ( ....словом Триста двадесет и една хиляди сто и седемнадесет) лева без ДДС 
(посочва се цифром и словом стойността в лева без ДЦС)
и 385 340.40 ( ....словом Триста осемдесет и пет хиляди триста и четиридесет и 0,40) лева с 
ДДС^ (посочва се цифром и словом стойността в лева сДЦС)

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка на хартиен носител и 
СВ във формат ехе1.х1з -  неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Посочените единични и общи цени в количествено-стойностната сметка включват всички 
разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, включително мита, такси, 
транспортни разходи, товарно-разтоварни дейности.
В Ценовото предложение сме включили и разходите по извозването на излезли от употреба 
лампи, равняващи се на доставените количества от даден тип.
Посочените цени в настоящото Ценово предложение и приложението към него са 
обвързвагци и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

Този документ е задължителен и се поставя в офертата в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 
параметри ", поставен в плика с офертата.

В Образец Мв2 не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции. Наличието на промяна или 
вписвания в образеца ще бъде основание за отстраняване научастника от процедурата на основание чл.107, т.2, 6."а"от ЗОП.

чл. 4, т. 1 от Регламент
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Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 
гореописаната оферта.
Декларираме, че сме съгласни с условията, поставени от възложителя, и начина на плащане, 
посочен в Проекта на договор.
Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати грешки 
или пропуски в изчисленията на предложените от нас цени.

Неразделна част от нащето Ценово предложение е Количествено-стойностна сметка за 
„Доставка на лампи, осветители и уреди”

на хартиен носител и на СР.

състояща се от 5 /пет/ броя количествено-стойностни сметки и рекапитулация във 
формат ехе1.х1$1.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. При установена неточност/ несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, 
офертата няма да бъде допусната до оценяване.

2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена.

3. Всички цени следва да са закръглени до втория знак след десетичната запетая (до 
стотинка).
4. При несъответствие между изписаната с цифри и с думи цена за коректна се приема 
изписаната с думи.

Дата: 20.11.2018г.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на лампи, осветители и уреди 

Количествено-стойностна сметка № 1 - Доставка на лампи и осветители

■ : Тип М отвош',
ЦоК1»1 Келвив 11^ев Жиюш-,

|ввевве|
К0ЛИЯ1ВШВв,

1 РЬ-С (КЛЛ) 26 024я-3(4рю) 4 000 >1 800 > 10 000 700
2 РЬ-С (КЛЛ) 26 С24с1-3(2р1п) 4 000 >1 800 > 10 000 400
3 РЬ-С (КЛЛ) 18 024я-2(4р1п) 4 000 >1 200 >10 000 300
4 РЬ-С (КЛЛ) 18 024<1-2(2рт) 4 000 >1 200 >10 000 300
5 РЬ-8 (КЛЛ) 7 207(4рт) 4 000 >400 > 10 000 800
6 РЬ-8 (КЛЛ) 7 023(2р1п) 4 000 >400 >10 000 700
7 РЬ-Ь 24 2011(4р1п) 4 000 >1 800 >15 000 400
8 РЬ-Ь 55 2С11(4рт) 4 000 >4 800 >20 000 300
9 РЬ-Р(максимална дължина 217мм) 36 2010 4 000 >2 800 >10 000 150
10 Халогенна лампа 53 Е 27 2 000 >840 >2 000 400
11 Индустриално ЬЕВ осветително тяло тип 

камбана с рефлектор на 90° 1Р65 80-85 — 5000 >13 500 >50000 33

12 Индустриално ЬЕВ осв. тяло тип камбана с 
рефлектор на 90° 1Р65 185-200 5000 > 27000 >50 000 10

Единична
цена

ДВ.

I пвйноеш

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Стр. 1 от 5



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ЬЕО уличен осветител СК170, РР т ш  0 ,95 ,1Р65, 
1К08
ЬЕВ уличен осветител СЯ170, РР т т  0,95,1Р65, 
1К08

ЕЕО лампа за парков осветител 195х90мм,

Натриева лампа е високо налягане за дросел

Натриева лампа с високо налягане за дросел

39-45

83-85

30-35

400

250

Натриева лампа с високо налягане за дросел

Натриева лампа с високо налягане за дросел

Натриева лампа с високо налягане за дросел

Метал-халогенна лампа за дросел

Метал-халогенна лампа за дросел

Метал-халогенна лампа за дросел

Метал-халогенна лампа за дросел

Енергоспестяваща лампа(спирала)

Енергоспестяваща лампа(спирала)

Енергоспестяваща лампа(спирала)

СОВ матрица ЕЕВ-СЕЕ032-1206А5-303М1А2 
Размер 19х19мм

СОВ матрица ЕЕО-СЕЕ032-1206А5-503М1А2 
Размер 19х19мм
ЕЕО (заместител на тръбен халоген) 
118x22,5тгп

150

70

70

150

150

70

70

40-45

15

17,4-42,9

17,4-42,9

6,5=60

ЕЕО (заместител на тръбен халоген) 118x2 9 т т

ЕЕОвро1

ЕЕОзро!

ЕЕОМК16 12У

14=100

4000

4000

Е27

Е 40

Е 40

Е 40

Е 27

Кх7з

Кх7з

О 12

С 12

С8,5

Е 27

Е 27

6000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

4 200

4 200

4 200

4 200

2700

Е 27

К78

4,3=50

8=50

3=20

Я78

ОН 10

с и  5,3

СН5,3

6500

6500

3 000

5 000

3 000

3 000

4000

>4600

>9000

>3600

>48 000

>33 200

>17 500

>6 600

>6 200

>12 900

>12 900

>6 200

>6 600

>2 800

>470

>800

>1201тЛУ

>127̂ т/\V

>800

>1600

4 000

2700-3500

>450

>700

>250

>60000

>60000

>50000

>20 000

>20 000

>20 000

>20 000

>28 000

>10 000

>10 000

>10 000

>12 000

>10 000

>6 000

>6 000

>50 000

>50 000

>15 000

>15 000

>35 000

>40 000

> 15 000

10

10

30

20

20

100
50

60

50

40

100
40

150

200

200

20

20

50

80

100
100
10

Декларация по чл.102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Стр. 2 от 5



'35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

ЬЕВсарзию

Светодиодна лента 12У(5м на ролка)

Свето диодна лампа

Светодиодна лампа

Светодиодна лампа

СЕО РЕ-Е

ЕЕО РЕС

ЕЕО РЕС

ЕЕВ РЕС

ЕЕО РЕС

ЕЕО РЕ8-ъгьл на лъча >120°

ЕЕО осветител с щепселна връзка в двата края 
600х60х70мм
ЕЕО осветител с щепселна връзка в двата края 
1200х60х70мм
ЕЕО луна с драйвер, 0225мм. О отвор за 
вграждане 200мм. Н-доЗОмм.
ЕЕО панел с драйвер.225/225мм. Отвор за 
вграждане 210/21 Омм. Н-доЗОмм.Комплект с 
рамка за открит монтаж.
ЕЕО панел с драйвер.ЗОО/бООмм. за вграден 
монтаж с метален кант.
ЕЕО панел с драйвер.300/1200мм. за вграден 
монтаж с метален кант.
ЕЕО луна с драйвер. 0233мм, О отвор за 
вграждане 200мм
ЕЕО панел с драйвер,224/224мм. Отвор за 
вграждане 208/208мм.
ЕЕО луна с драйвер.228х94мм. отвор за 
вграждане 0185/21 Омм,

2=25

6\V/м

<6

<10

<13

16,5=36

<10

<10

<7

<7

<5

16

30

18

20

36

18

0 9

Е 27

Е 27

Е 27

2011(4рш)

С24йЗ(2р1п)

024яЗ(4рш)

024(12(2рт)

С24я2(4р1п)

023(2рю)

2 700

6 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

4 000

19

25

4 000

4 000

4 000

4 000

4000

4000

4000

>200

>540

>470

>1055

>1500

>2 100

>950

>950

>650

>650

>500

>1100

>2400

>3 000

>1 500

>1 800

>3 200

>1800

>2300

>2600

>15 000

>50 000

>15 000

>15 000

>15 000

>30 000

>30 000

>30 000

>30 000

>30 000

>30 000

>50 000

>50 000

>50 000

>30 000

>50 000

>30 000

>30 000

>50 000

>50 000

100
30 ролки 
(по 5м.)

400

800

150

200

1500

500

1000

500

1000

20

20

50

50

50

15

50

50

70

Декларация по чл.102 и 
Ч Л .42 , ал. 5 от ЗОП

Стр,3 от 5
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'55

56

57

58

59

60

61

Прожектор ^ Е ^  1Р65

Прожектор ЕЕО 1Р65

Прожектор ЕЕО1Р65

Прожектор ЕЕО 1Р65
Влагоустойчив осветител с метална решетка 
1Р44
Подвижна лампа с метална решетка, 5-1 Ом 
кабел, 1Р44

10

20

50

60

Е27

Е 27

4000

4000

4000

4000

Фенер челник с вградена акумулаторна Е1-1оп 930 шАЬ батерия и зарядно устройство, 1Р67. 
Продължително време на работа без зареждане на батерията на 251т >12 часа.

>1050

>2100

>5250

>6300

25,35,55

>30 000

>30 000

>30 000

>50 000

1500

50

20

20

100

20

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Обща ценя на доставката в лева без ДДС:мз2547 оо

Дата:
Име и фамилия: 
Подпис и печат:

Забележки:

20.11.2018 
Васил Йотов^

Стр. 4 от 5
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1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната 
запетая /до стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не 
е попълнил стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се 
счита за представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количествено- 
стойностната сметка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
4. Този документ е задължителен за представяне и заедно с Ценовото предложение по Образец 2 се 
поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с 
офертата.

Стр. 5 от 5



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на лампи, осветители и уреди 

Количествено-стойностна сметка № 2 - Доставка на лампи

№ Виа лайна Ш ^вив з11й1ен
Ш йват,
Енашве|

1Ияяшна,
[ я т |

ШШ1ВЯШШВО,
ж ввак за 

ламва, |1В1 |

Шаввввва вева 
|^лв. ДДС)

Ш т а  ш^оРиве!; 
|^в . И Р )

1 18 Луминисцен. С13 6 500 1200 > 20000 600 2000 < 3,0

2 36 Луминисцен. С13 6 500 2500 > 20000 1200 4000 <3,0

3 58 Луминисцен. С13 6 500 4600 > 20000 1500 1500 < 3,0

4 14 Луминисцен. 05 3500-4500 > 1350 > 20000 549 700 <2,5

5 28 Луминисцен. 05 3500-4500 >2900 > 20000 1149 200 <2,5
Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

6 35 Луминисцен. 05 3500-4500 >3650 > 20000 1449 200 <2,5

7 39 Луминисцен. 05 3000-4500 > 3500 > 20000 849 200 <2,5

8 80 Луминисцен. 05 3500-4500 >7000 > 20000 1449 700 <2,5

Стр. 1 от 2
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9 <16 ЬЕО С13 4 000 >2500 > 50000 1200 3000 -
■

10 <8 ЬЕО 013 4 000 > 1050 > 50000 600 3500 -
Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

11 ^ 4 ЕЕО 013 6 500 >3700 > 50000 1500 4000 -

Обща цена на доставката в лева без ДДС:
94760.00

Дата:
Име и фамилия: 
Подпис и печат:

Забележки:
1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая /до 
стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попълнил 
стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за представил оферта, която 
не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количествено-стойностната 
сметка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
4. Този документ е задължителен за представяне и заедно с Ценовото предложение по Образец 2 се поставя в запечатан 
непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.

Стр. 2 от 2
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на лампи, осветители и уреди

Количествено-стойностна сметка № 3 - Доставка на захранвания за луминесцентни лампи

№ Зяхранввве
Сзапалване) Шт ламва Тип баласт Захраввашо

иапрежевке
Фактор ва 
мошвостга

Максималвв 
размери в (мм]

Коляяество,
Сбр.)

Единнвня вена 
(лв. без ДДБ)

Обща стойяош 
(лв.безД1С)

1 Електронен баласт Луминес
центна.

1/2x18\У- 
1/2x26^V

220-240УАС;
50/60Нг;ОС >0,94 104x68x30 100

2 Електронен баласт Луминес
центна. 7^V 220-240УАС;

50/60Н2;ОС >0,60 80x41x22 400

3 Електронен баласт Луминес
центна. 1x26^V 220-240УАС;

50/60Н2;ВС >0,60 104x68x30 250

4 Електронен баласт Луминес
центна. 1х58\У 220-240УАС;

50/60Нг;ОС >0,98 280x30x29 100 Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

5 Електронен баласт Луминес
центна.

2х58\У 220-240УАС;
50/60Н2;ОС >0,98 280x30x28 250

6 Електронен баласт Луминес
центна. 1х36>^ 220-240УАС;

50/60Нг;ОС >0,98 280x30x28 60

7 Електронен баласт Луминес
центна. 2х36\У 220-240УАС;

50/60Нг;ОС >0,98 280x30x28 100

1 1

Стр. 1 от 3
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10

11

12

13

14

15

16

17

Електронен баласт

Електронен баласт

Електронен баласт

Електронен баласт

Електронен баласт

Дросел

Дросел

Дросел

Дросел

Дросел

Луминес
центна.

Луминес
центна.

Луминес
центна.

Луминес
центна.

Металха-
логенна

Луминес
центна.

Луминес
центна.

3/4x18\У

3/4x24̂ V

2х35\У

1x80%̂

1x70\V

1x58\V

1х36\^

Луминес
центна.

Луминес
центна.

Натриева

1х18\У

220-240УАС;
50/60Нг;ОС

220-240УАС;
50/60Нг;ОС

220-240УАС;
50/60Нг;ОС

220-240УАС;
50/60Нг;ОС

220-240УАС;
50/60Н2

220-240УАС;
50/60Н2

220-240УАС;
50/60Н2

1x7\V

1x70̂ ^

220-240УАС;
50/60Н2

220-240УАС;
50/бОНг

>0,98

>0,96

>0,96

>0,98

>0,95

>0,48

>0,48

>0,48

280x40x30

280x40x22

360x30x22

360x30x22

110x75x31

>0,48

220-240УАС;
50/60Н2 >0,40

50

40

40

20

30

50

80

60

50

30

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Стр. 2 от 3
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18 ПЗУ(игнитор) Натриева 35-400^V 220-240УАС;
50/60Н2 100

19 Стартер 4-22\^^ 
8ШОТЕ

Луминес
центна. 220-240УАС; 2000

20 Стартер 4-65^ 
8ГМОЬЕ

Луминес
центна. 220-240УАС; 2500

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Обща цена на доставката в лева без ДДС: 22581.00

Дата:
Име и фамилия: 
Подпис и печат:

20.11.2018 
Васил Йотов чл. 4, т. 1 от Регл; 

(ЕС) 2016/679

I I

Забележки;
1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая /до стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попълнил стойност по някоя позиция от 
ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количествено-стойностната сметка на Участник в 
процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
4. Този документ е задължителен за представяне и заедно с Ценовото предложение по Образец 2 се поставя в запечатан непрозрачен плик с надпис 
"Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.

Стр. 3 от 3
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КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на лампи, осветители и уреди

Количествено-стойностна сметка № 4 - Доставка на захранвания за диодни осветители

ж Шахраиване
|^авадване|

Шяжраиваща
йявршЕение

Шштят
т к

Фактор иа
мштшвшшш

Мзж1ШйШ|о
наврешение

Максииал
иа

нзхояяща
мошнош

1На1еенмалнв
размери
в

Каяи-
яешв11,

Рр.|

Ьиннина 
пеня 

Сшв. без
ш т

Обща 
стаНнош 
р1в. без 
ДДС)

ЬЕВ
Драйвер

ЬЬ1хЗО-Е-СС
220-240У  АС; 

50/60Н 2

350 гпА > 0 ,9 3 10...60 УОС

1 500 гпА > 0 ,9 6 10...60 УВС ЗОШ 106x67x28 100

700 т А > 0 ,9 6 10...43 УВС

ЕЕВ Драйвер 
ЕЕ6-и-СС

100-240V  АС; 
50/60Н 2

350 т А > 0 ,8 2
2

700 шА > 0 ,8 5
7...25 У В С 7'^ 118x40x22 60

3 ЕЕО Драйвер
220-240У  АС; 

50/60Н 2
от 5А > 0 ,9 12 УВС 60 ЗУ 160x110x50 50 Декларация по чл. 102 ]/ 

чл. 42, ал. 1 от ЗОП

4
ЕЕО Драйвер 220-240У  АС;

350 т А > 0 ,8 5 16.....57 УВС 20 \У 50ЕЕ1х20-Е-СС 50/60Н 2

5 ЕЕО Драйвер
220-240У  АС; 

50/60Н 2
1400 т А > 0 ,8 5 30....42 УВС 40...50  3У 20

ЕЕО Драйвер 
ЕЕ1х20-Е-СС

220-240У  АС; 
50/60Н 2

350 гпА 10...57 УВС

6 500 т А > 0 ,9 10...40 У ВС 20 \У 175x40x25,2 100

700 шА 10...28 У ВС
___________ 1



(

ЬЕО Драйвер 
ЬЬ1х10-42-Е-

120 пгА 80...350 УПС

7 220-240У АС;
50/60Н2

140 шА >0,98 80...300 УПС 42 190x30x21 150
СС 350 т А 30...120 УВС

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Обща цена на доставката в лева без ДДСм^дздд 00

20.11.2018 уЛ
Васил Йотов чл. 4, т. 1 от Регламеу^^О }(^^^^^'N .

(ЕС) 2016/679 /  \

I I ... I

Дата:
Име и фамилия; 
Подпис и печат:

Забележки;
1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая/йб/у 
стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попълнил 
стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грещка в изчисленията в количествено- 
стойностната сметка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
4. Този документ е задължителен за предетавяне и заедно е Ценовото предложение по Образец 2 се поставя в 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на лампи, осветители и уреди 

Количествено-стойностна сметка № 5 - Доетавка на лампи (крушки)

ш Ива Мошвош, {И| Квивяешвв, [бр.| 1^иввчва аева 
►в. без ДДС)

Ибша стойвоет 
|шв. без ДДС)

1 Крушка 24У/Т)С р451 50/55 А8019 100

2 Крушка 24У/АС 60 Е 27 100

3 Крушка 36У/АС 60 Е 27 100 Декларация по чл. 102 и 
чл. 42. ал 5 от ЗОП

4 Крушка 24У/1)С 70 НЗ 50

5 Крушка 24У/ОС 5 ВА158 50

6 Крушка 24У/ОС 2 ВА98 100

Стр. 1 от 2
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Сигнална ЬЕО лампа 
20тА; 24У-АС/ОС (кат. 

№ Р9ХиУООО), за 
отвор 022мм

винтови
клеми 300

8

Сигнална ЬЕО лампа 
20тА; 24У-АС/ОС (кат. 

№ Р9ХОКООО), за 
отвор 022мм

—
винтови
клеми 70

Декларация по чл. 102 и 
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Обща цена на доставката в лева без ДДС:
1639.00

Дата:
Име и фамилия: 
Подпис и печат:

20.11.2018 
Васил Йотов чл. 4, т. 1 от Регламент |

(ЕС) 2016/679

I

Забележки:
1. Всяка офертна цена /единична и обща/ трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая /до 
стотинка/.
2. Всяка позиция от количествено-стойностната сметка трябва да бъде остойностена. Участник, който не е попълнил 
стойност по някоя позиция от ценовото предложение или е попълнил число "нула", ще се счита за представил 
оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
3. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в количествено- 
стойностната сметка на Участник в процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
4. Този документ е задължителен за представяне и заедно с Ценовото предложение по Образец 2 се поставя в 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри”, поставен в плика с офертата.

Стр. 2 от 2
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Доставка на лампи, осветители и уреди 

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№ по ред Наименование на 1ишич«ппвено-ешо1ношяята сметка Обща стойност 
(лв. без ДДС)

1 Количествено-стойностна сметка № 1 - Доставка на лампи и осветители 182 547.00
2 Количествено-стойностна сметка № 2 - Доставка на лампи 94 760.00
3 Количествено-стойностна сметка № 3 - Доставка на захранвания за луминесцентни лампи 22 581.00
4 Количествено-стойностна сметка № 4 - Доставка на захранвания за диодни осветители 19 590.00
5 Количествено-стойностна сметка № 5 - Доставка на лампи (крушки) 1 639.00

Обща цена на поръчката за 
"Доставка на лампи, осветители и уреди"

в лева без ДДС: 321 117.00

Дата:
Име и фамилия: 
Подпис и печат:

20. 11.2018 •
чл. 4, т. 1 от Регла^енВасил Йотов (ЕС) 2016/679

\

Забележки:
1. Общата стойност трябва да бъде със закръгление до втория знак след десетичната запетая /до стотинка/.
2. При установена неточност/несъответствие/пропуск/аритметична грешка в изчисленията в РЕКАПИТУЛАЦИЯТА на Участник в 
процедурата, офертата няма да бъде допусната до оценяване.
3. Този документ е задължителен за представяне и заедно с Ценовото предложение по Образец 2 се поставя в запечатан непрозрачен 
плик с надпис "Предлагани ценови параметри", поставен в плика с офертата.



К О У Л З Официален вносител и дистрибутор на РШИРБ за България

ДЕКЛАРАЦИЯ

По. Чл. 102 и чл. 42 ал.5 от ЗОП

Долуподписаният Васил Йотов Йотов в качеството си на Управител на „КОВАС" ООД и участник в 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на лампи и осветители и уреди"

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Следната предоставена информация има конфиденциален характер:

1. Производител на стоките, на основание защита на търговските и техническите тайни на конкретния 
производител от Закон за защита на конкуренцията чл. 37 ал.2

2. Единичните цени на отделните артикули на основание, представляваща търговска тайна.

Гр.София 
20.11.2018Г.

чл. 4, т. 1 от Регламент 
П од писи  печат: (ЕС)2016/679

/  Васил ЙотЬв -Управител/
5

гр.София тел. 02/9554043, факс: 02/9554043, коVа5@коVа5.Ь§, гр.Варна, тел.052/507 503, уагпа@коуа5.Ье 
гр. Пловдив, тел.032/621428, р1оУсЯу@коуа5.Ь§, Гр.В.Търново, тел.062/670722, ^агпоVО@коVа5.Ье


