
Д О Г О В О Р  №

Д н ес,.................................................................  ...Г . I»между

“МЕТРОПОЛИТЕН” ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н 

“Възраждане”, ул. “Княз Борис I” №121. Идентификационен номер ЕИК /БУЛСТАТ/ 

000632256. представлявано от Изпълнителния Директор проф. д-р инж. Стоян Братоев, от 

една страна, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и от друга страна

„КАБЕЛКОМЕРС“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Бургас, район 

Северна промищлена зона „Лозово". ЕИК /БУЛСТАТ/ 812231930. представлявано от 

Росица Балабанова -  Управител по регистрация, и от Ди.митър Балабанов -  Упълномощено 

лице с пълномощно от дата 05.12.2018 г. наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

в изпълнение на Заповед № РД 12-033/05.02.2019г. на Изпълнителния Директор на 

“Метрополитен” ЕАД. за определяне на изпълнител по процедура с пред.мет: Доставка на 

електрически мащини, уреди, оборудване и консумативи по обособени позиции - 

Обособена позиция №3: „Доставка на изолирани проводници, кабели и консумативи”, 

открита с Решение № РД 12-230/02.11.2018г.. Вписана в РОП под № 00423-2018-0017. и на 

основание чл.112 от ЗОП се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: 

„Доставка на изолирани проводници, кабели и консумативи”, съгласно приложена 

спецификация и технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Обособена позиция №3 и 

приетото техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.

Чл.2. Предаването и приемането на доставките, предмет на договора, се извършва с 

предавателно-приемателни протоколи, подписани от упълномощени представители на 

двете страни.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ



Чл.З Общата стойност на доставката е 16 299,92 лева без ДДС и 19 559.90 лева с ДДС. 

съгласно приетото Ценово предложение, неразделна част от договора.

*1л.4 НЪЧЛОЖИТЕЛЯТ превежда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ аванс в размер на 0 /нула/ лева - 

до 20% (1т еюйние гга на договора по чл.о с ДДС, в срок до 10 /десет/ дни след представяне 

на г аранция за авансово предоставените средства на стойноетга на аванса и фактура.

Фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ е регистрирана по ДДС.

Обслужваща банка и банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: РАЙФАЙЗЕНБАНК БЪЛГАРИЯ ЕАД

Банков код; Я2ВВВ08Р

Банкова сметка: В061 К2ВВ 9155 1080 1672 09

Чл.5. Цената включва стойността на доставката до гр. София, “Метрополитен" ЕАД, депо 

"Обеля".

Чл,6, /1/ Плащанията на отделните доставки се извършват в срок до 20 (двадесет) дни след 

представяне на двустранно подписани предавателно-приемателни протоколи без забележка 

и оригинална фактура за реално доставеното по предмета на договора.

/2/ При всяко плащане по ал.1 се приспада пропорционално платения аванс по чл.4.

III. СРОК И М ЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.7 /1/. Крайният срок за доставките по предмета на договора е 3 /три/ месеца от датата 

на сключване на договора.

/2/. Място на доставката е гр.София. "Метрополитен”ЕАД. депо „Обеля".

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ

Чл.8. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да получи доставките в сроковете и при условията на 

договора.

Чл.9. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да откаже да приеме и заплати доставките, ако не 

отговарят на офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация и изискванията на 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или имат недостатъци.

Чл.Ю. При недостатъци или несъответствия на доставките с договореното, 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ те да бъдат заменени с 

качествени, съответстващи на договорените.

Чл.11. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е задължен да приеме доставките, отговарящи на офертата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, техническата спецификация и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, със
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съответни иредакатеннп-при^млтелци дроюколи. както п да зашшш цената в договорените 

срокове и ра'^мер.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ ПА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.]2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сс чадължава да обезпечи доставкага па адреса, посочен в чл.7. 

ал.2. в договорения срок, по вид. количество и качество, съобразно Ценовата оферта, 

спецификацията и техническите изисквания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведо.ми писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за деня и 

часа на доставката с оглед осигуряване на необходимите условия за приемането й.

Чл.14. При доставки, неотговарящи на договореностите, И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да замени некачествените с качествени такива, за своя сметка.

Чл.15. Доставките трябва да са окомплектовани със Сертификат за произход. Декларация 

или Сертификат за съответствие от производителя или съответната организация 

представител, както и с документи на български език. удостоверяващи техното качество и 

произход, гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на 

експлоатация, други технически параметри.

Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставките в раз.мера. по начин и 

в срок, уговорени в настоящия договор.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.17. /1/. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ 

за внесена гаранция за неговото изпълнение в размер на 489,00 лв. -  3 % от стойността на 

договора без ДДС по чл.З.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за срок от най-малко 

30 /тридесет/ дни след приключване на договора.

/2/. Гаранцията по ал.1 се освобождава от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в срок до 1/един/ .месец след 

приключване на договора.

/3/. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 

договора.

/4/. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от гаранцията при неточно 

изпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.18. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако договорът 

бъде развален по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, задържаната гаранция не

изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обезщетение.



VII. ГЛГЛНЦИОИЕП СРОК, РЕКЛАМАЦИИ, НЕУСТОЙКИ

Чл.19. 1'аранционният срок па доставките, предмет на договора, е; 24 месеца от датата на 

доставката.

Чл.20. /1/. Предаването и приемането на стоката се извършва в мястото на доставка. 

Изпълнението на доставката се констатира с двустранен приемателно-предавателен 

протокол, подписан от упълномощените представители на страните. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, 

чрез упълно.мощените си представители, е длъжен да прегледа доставките, 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 документи по чл.15.

/2/. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ е длъжен, при установяване на количествени несъответствия и/или 

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

която да участва и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Комисията съставя протокол, в 

който отразява направените констатации. Отказът на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише 

констативния протокол или неявяването на негов представител се удостоверява с 

подписите на останалите членове на комисията.

/3/. В случаите на констатирани несъответствия и/или недостатъци в количеството и/или 

качеството на доставките, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ги заменя с качествени и със съответстващи 

на договорените количества в срок от 10 (десет) дни. считано от датата на протокола по 

ал.2. Ако е необходим по-дълъг срок за отстраняване на несъответствията и/или 

недостатъците, той се уточнява в протокола по ал.2. но не може да бъде по-дълъг от 20 

(двадесет) дни.

Чл.21. /1/. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 

гаранционния срок по чл.19 в случай, че някои от доставките в последствие дефектират. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 10 (десет) дни от датата на писменото 

уведомление от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ да подмени дефектиралите доставки с нови.

/2/. Подмяната се удостоверява с двустранно подписване на приемо-предавателен протокол 

за подмяна без забележки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

/3/. За подменените доставки текат нови гаранционни срокове, считано от датата на 

протокола по ал.2.

Чл.22, При изпадане в забава за плащане по договора, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ дължи на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва за срока на забавата.
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Чл.23. /1/, При забава на изпълнение на задължение по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи па ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в размер па 0.05% оз' договорената стойност на 

недоставените с токи за всеки просрочен ден, но не повече о'г 20% от същата с гойност.

/2/. Сумите па неусзчзйките по а.|Л се прихвапщх при последното плащане. 

ВЪЗЛОЖИ1’ЕЛЯТ но евоя преценка има право да пристъпи към усвояване па гаранцията 

за изпълнение, когато начислява неустойки по реда па този раздел.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. /1/. Настоящият договор може да бъде прекратен;

1. По взаимно съгласие на страните;

2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, 

с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;

3. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

забавяне на срока по чл.7 с повече от 30 (тридесет) календарни дни.

/2/. Договорът се прекратява:

1. С изтичане на уговорения срок по договора, но не по-рано от неговото 

приключване;

2. При обективна невъзможност да бъде изпълнен.

IX. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ^

ЧЛ.25./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители и да представи копие от същия, заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл.66. ал.2 и ал. 11 от ЗОП в срок до три дни от 

сключването му.

/2/. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не може 

да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

/3/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърщва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия.

/4/. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

' Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в елзчаите, когато Изпълнителят е 
предвидил използването на подизпълнители



/5/. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време па изивлпеиие на Договора по предвидения в 

ЗОИ ред или изпълнението на дейностите по договора от лице. което не е подизпълнител, 

обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на Договора и е 

основание за едностранно прекратяване на договора от страна па ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и за 

усвояване на пълния размер на гаранцията за изпълнение.

Чл.26 При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:

• приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите;

• действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на Договора;

• при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите.

Чл.27./1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.

/2/ Разплащаннята по ал. /1/ се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го 

предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в 5-дневен срок от получаването му.

/3/ Към искането по ал. /2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

/4/ ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. /2/, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

X. ОБЩ И РАЗПОРЕДБИ

Чл, 28. Страните се задължават взаимно писмено да се уведомяват за настъпили или 

очаквани обстоятелства, които биха затруднили нормалното изпълнение на договорните им 

задължения.

Чл. 29, Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно 

между страните, а при непостигане на съгласие -  по съдебен ред.



Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат действащите нормативни 

документи.

Чл. 31. Настоящият договор сс сключи в 2 (два) еднообразни екземпляра -  един за 

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Неразделна част от договора са:

1. Техническа спецификация и Те.хнически изисквания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за Обособена 

позиция №3;

2. Техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответните им 

приложения.

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:

/проф. д-р инж. Ст^.^^ра^ев/- ̂

ИЗП.ДИРЕКТОР НА " 
„М ЕТРО П О ЛИ ТЕН ” ЕАД

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

,К А Б Е Л К О М ^

Ди.митьр Балабанов? 
Упълномощено лнце с 
пълномощно от дата 05.12.

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

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

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



ОБРАЗЕЦ 1.3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА

От участник: „КАБЕЛКОМЕРС” ООД, ЕИК 812231930, гр. Бургас, п.к.8000. Северна 
Промишлена Зона Лозово, Димитър Балабанов -  Началник база -  София (по 
пълномощие)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по 
обособени позиции:

Обособена позиция №3: Доставка на изолирани проводници, кабели и 
консумативи

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

До подготвянето 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.

В случай, че бъдем избрани за изпълнител, ние поемаме ангажимента да 
представим гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) на сто от стойността на 
договора без вкл. ДДС.

1. Ние предлагаме да извършим поръчката съгласно изискванията на възложителя при 
следните условия:

1.1. Ще изпълним доставката, предмет на обществената поръчка, в срок 3 (три) 
месеца от датата на подписване на договора и в съответствие с вида и количеството 
изолирани проводници, кабели и консумативи от Техническата спецификация.

1.2. Доставените изолирани проводници, кабели и консумативи ще бъдат 
придружени от документация на български език, удостоверяваща тяхното качество 
и произход, гаранционни срокове, срокове и условия на съхранение, срокове на 
експлоатация, други технически параметри.

1.3. Доставените изолирани проводници, кабели и консумативи ще бъдат нови, 
неупотребявани и нерециклирани.

1.4. Декларираме, че ще доставим изолираните проводници, кабелите и 
консумативите в „Метрополитен” ЕАД -  Депо „Обеля” в стандартни заводски 
опаковки. Паспортите на кабелите ще бъдат преведени на български език.

2. Предлагаме гаранционният срок за доставените от нас изолирани проводници, 
кабели и консумативи да е 24 месеца от датата на доставката.
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3. Декларираме, че ще доставим описаните по-долу изолирани проводници, кабели 
и консумативи от следните производители:

№
Видове изолирани проводници, 
кабели и консумативи съгласно 

Техническата спецификация

Изолирани проводници, кабели и консумативи, 
предлагани от участника

Вид,
в т.ч. препратка към  стр. № от 

техническото предложение
Производител

За Депо „О беля”

Проводник:

1. ПВВ-МБ1 2x1,5 мм^ ПВВ-МБ1 2x1,5 мм^ Кабел 2001 - България
2. ПВВ-МБ1 2x2,5 мм^ ПВВ-МБ1 2x2,5 мм^ Кабел 2001 -  България

3. ПВВ-МБ1 2x4,0 мм^ ПВВ-МБ1 2x4,0 мм^ Кабел 2001 -  България
4. ПВВ-МБ1 2x6,0 мм^ ПВВ-МБ1 2x6,0 мм^ Кабел 2001 -  България
5. Многожилен 2x1 мм^ Н05УУ-Р 2x1 Кабел 2001 -  България
6.

2
Многожилен 2x1,5мм Н05УУ-Р 2x1.5 Кабел 2001 -  България

7.
2

Многожилен 2х2,5мм Н05УУ-Р 2x2.5 Кабел 2001 -  България
8. Многожилен 3x1,5мм^ Н05УУ-Р 3x1.5 Кабел 2001 -  България
9. Многожилен Зх2,5мм^ Н05УУ-Р 3x2.5 Кабел 2001 -  България
10. Многожилен 1х1мм^ Н05У-К Кабел 2001 -  България

Кабел:

11. СВТ 2x1,5 мм^ СВТ 2x1,5 мм^ Кабел 2001 -  България
12. СВТ 2x2,5 мм^ СВТ 2x2,5 мм^ Кабел 2001 -  България
13. СВТ 3x1,5 мм^ СВТ 3x1,5 мм^ Кабел 2001 -  България
14. СВТ 3x2,5 мм^ СВТ 3x2,5 мм^ Кабел 2001 -  България

15. СВТ 3x4 мм^ СВТ 3x4 мм^ Кабел 2001 -  България

16. СВТ 4x2,5 мм^ СВТ 4x2,5 мм^ Кабел 2001 -  България
17. СВТ 4x4 мм^ СВТ 4x4 мм^ Кабел 2001 -  България

18. Изолационна лента - В18НОР 77 
ЮООУ

Лента 77 РТУОТА8, 3 8 т т  х 
0 .7 5 п ш 1 X б .Ю т т , 130 °С 
стъклена

ВхзЬор -  ЕС \  \

19. Изолационна лента РУС - черна Лента РУС 19мм х 20м ТЕ8А 
черна Теза - ЕС '

За служба „АТДВ и СВ”

20. СВБТ 37x1,5 мм^ СВБТ 37x1,5 мм=" Теле-Фоника| Зайчар - 
Сърбия ■
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За служба „Електромеханика”

Кабелни обувки - медни:

21.
2

1 мм
К.У 1.25-6.00 Обувка кабелна 
изолирана 0.5-1.5 мм^ Ф6 макс. 
19А

Елмарк - Китай

22. 2,5 мм^ К.У 2-6 Обувка кабелна изолирана 
1.5-2.5 мм^ Ф6 макс. 27А Елмарк - Китай

23. 4 мм^ ЯУ 5.5-6 Обувка кабелна 
изолирана 4-6 мм^ Ф6 макс. 48А Елмарк - Китай

24.
2

6 мм КУ 5.5-6 Обувка кабелна 
изолирана 4-6 мм^ Ф6 макс. 48А Елмарк - Китай

25.
2

16 мм ЕЮЬ, НКМТ Обувка кабелна 
медна покалаена 16/10 01К ЕГИ- ЕС

26. 25 мм^ Р10, НКМТ Обувка кабелна 
медна покалаена 25/10 ЕГИ - ЕС

Кабелни ги лзи-м едни:

27.
2

1 мм ЕК 1008 Накрайник кабелен 1.0 Елмарк - Китай

28. 2,5 мм^ ЕК 2508 Накрайник кабелен 2.5 Елмарк - Китай

29. 4 мм^ ЕК 4009 Накрайник кабелен 4.0 Елмарк - Китай
30.

'У

6 мм ЕК 6012 Накрайник кабелен 6.0 Елмарк - Китай

31. Бърза връзка, конектор тип „чашка“ 12-20101-015 Размножител троен 
усукващ 1.5-2.5 мм^ Курби- Румъния

Термосвиваем шлаух 50% (черен):

32. 0  60 мм Термосвиваема тръба М\УТМ 
63Л9мм, Е-1000мм КаусЬет

33. 0  50 мм Термосвиваема тръба М\УТМ 
50/1 бмм, Е-1000мм

ЯаусЬет

34. 0  40 мм Термосвиваема тръба М\УТМ 
50Л6мм, Е-1000мм КаусЬет \\

35. 0  30 мм Термосвиваема тръба М\VТМ 
35Л2мм, Е-1000мм КаусЬет \\ /

36. 0  20 мм Термосвиваема тръба М\УТМ 
35/12мм, Е-1000мм

КаусЬет П

37. 015 мм Термосвиваема тръба М\УТМ 
16/5мм, Е-1000мм КаусЬет

38. 0  10 мм Термосвиваема тръба М '^ТМ  
ЮЛмм, Е-1000мм

КаусЬет

^ —
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39. 0  7 мм Термосвиваема тръба М'И/ТМ 
ю Ьм м , Т-ЮООмм КаусЬет

40. 0  5 мм Термосвиваема тръба СОАТ, 
6/2мм ПОООмм КаусЬет

41. 0  2 мм Термосвиваема тръба СОАТ, 
6/2мм Т-1000мм КаусНет

42. Кабелни дюбелскоби Кабелни дюбелскоби Кокопласт - България
43. Кабелни превръзки (200x3.6 мм) Кабелни връзки 200/3.5мм Елематик - Китай

Кабелен канал:

44. 20x10 Кабелен канал 20/1 Омм серия 
„ЕКО” Мутлусан- Турция

45. 20x25 Кабелен канал 25/25мм серия 
„ЕКО” Мутлусан- Турция

46. 40x40 Кабелен канал 40/40мм серия 
„ЕКО” Мутлусан- Турция

Изолационна лента:

47. РУС, черна Лента РУС 19мм х 20м ТЕЗА Теза

48. РУС, бяла Лента РУС 19мм х 20м ТЕЗА Теза

49. Бишоп, черна Лента N-10 РУС, 1кУ, 1 9 т т  х 
2 0 т т  черна В1зНор 1 /

4. 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.

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

6. 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.

7. Декларираме, че при доставката на стоките ще представим документ за произход от 
производителя на стоките - в оригинал и в превод на български език - в случай, че 
оферираните стоки са оригинални.

Като неразделна част от нашето Техническо предложение за изпълнение на поръчката, 
прилагаме следните документи:

-  Описание и технически данни за позициите от спецификацията;

-  В случай, че оферираните стоки не са оригинални - оригинал на декларация от 
производителя на стоките, че оферираните от него стоки са съвместими с посочените в 
Техническата спедификация марка и модел, вкл. в превод на български език.

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



Съвместимостта се удостоверява с заверено копие на съответния сертификат, 
удостоверение или изпитателни листове, издадени от независими тех|нически 
институти/лаборатории, вкл. в превод на български език.

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

Дата: 12/12/2018

залабанов 
Началник база -  София 

(представляващ по пълномощие) 
«КАБЕЛКОМЕРС» ООД

^ —
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Образец № 2,3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ'
От участник: „КАБЕЛКОМЕРС" ООД, ЕИК 812231930. гр. Бургас, п.к.8000. Северна 
11ромишлена Зона Лозово, Димитър Балабанов -  Началник база -  София (но пълномощие)

Относно: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка е предмет;
Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по обособени 
позиции:

Обособена позиция №3: Доставка на изолирани проводници, кабели и консумативи

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, 
заложени в документацията за настоящата поръчка.

За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена на нашето предложение възлиза на:

16 299.92 лева (шестнадесет .хиляди двеста деветдесет и девет лева и деветдесет и две 
стотинки) без ДДС
и 19 559.90 лева (деветдесет хиляди и петстотин петдесет и девет лева и деветдесет 
стотинки) с ДДС

и е формирана на база остойностена количествено-стойностна сметка по Образец № 3.3 -  
неразделна част от настоящото Ценово предложение.

Заявяваме, че НЕ желаем да получим аванс за изпълнение на поръчката.

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.

Посочените в настоящото Ценово предложение и приложението към него цени са обвързващи 
и няма да бъдат променяни за целия срок на изпълнение на договора.

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 и че при установена неточност/ 
несъответствие/ пропуск/ аритметична грешка в изчисленията, офертата ни ня.ма д ^  бъде 
допусната до оценяване. , .
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ПРИЛОЖЕНИЕ - Образец №3.3 - Количествено-стойностна сметка за: Доставка на 
електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по обособени позиции: 
Обособена позиция №3: Досгавка на изолирани проводници, кабели и консумазиви

на хартиен носител и на С Р.

Дата
Име и фамилия 
Подпис.печат^
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ОЬ1’Л ?ЕЦ № 3.3

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОИНОСТНА СМЕТКА
за

Доставка на електрически машини, уреди, оборудване и консумативи по обособени
позиции:

Обособена позиция № 3: Досзавка на изолирани проводници, кабели и консумативи

№ Изолирани проводници, кабели и консумативи Ед. мяр
ка

Коли
чество

Единична 
цена 

(лв. без 
ДДС)

Обща 
стойност 
(лв. без 
ДДС)

За Депо „Обеля”:
Проводник:

1 ПВВ-МБ1 2x1,5 мм2 м 200 0.410 82.00
2 ПВВ-МБ1 2x2,5 мм2 м 200 0.640 128.00
3 ПВВ-МБ1 2x4,0 мм2 м 100 1.010 101.00
4 ПВВ-МБ1 2x6,0 мм2 м 100 1.470 147.00
5 Многожилен 2х 1 мм2 м 200 0.360 72.00
6 Многожилен 2х1.5мм2 м 100 0.500 50.00
7 Многожилен 2х2,5мм2 м 100 0.770 77.00
8 Многожилен Зх1,5мм2 м 200 0.690 138.00
9 Многожилен Зх2,5мм2 м 200 1.100 220.00

10 Многожилен 1x1 мм2 м 500 0.140 70.00
Кабел:

11 СВТ 2x1,5 мм2 м 100 0.490 49.00
12 СВТ 2x2,5 мм2 м 100 0.710 71.00
13 СВТ 3x1,5 мм2 м 100 0.660 66.00
14 СВТ 3x2,5 мм2 м 100 1.010 101.00
15 СВТ 3x4 мм2 м 100 1.640 164.00
16 СВТ 4x2,5 мм2 м 100 1.320 132.00
17 СВТ 4x4 мм2 м 100 2.150 215.00
18 Изолационна лента - В15НОР 77 ЮООУ бр. 100 18.950 1 895.00
19 Изолационна лента РУС - черна бр. 500 1.690 845.00

За служба „АТДВ и СВ”:
20 СВБТ 37x1,5 мм̂ м 1000 10.830 10 830.00

За служба "Електромеханика";
Кабелни обувки - медни:

21 1 мм2 бр. 200 0.070 14.00
22 2,5 мм2 ^р. 200 0.080 16.00
23 4 мм2 бр. 200 0.080 16.00
24 6 мм2 бр. 200 0.080 16.00
25 16 мм2 бр. 100 0.630 63.00
26 25 мм2 бр. 100 0.510 51.00

Кабелни гилзи - медни:

27 1 мм2 бр. 100 0.010 1.00
28 2,5 мм2 бр. 100 0.010 1.00
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№ Изолирани проводници, кабели и консумативи Ед. мяр
ка

Коли
чество

Единична 
цена 

(лв. без 
ДДС)

Обща 
стойност 
(лв. без 
ДДС)

29 4 мм2 бр. 100 0.010 1.00
30 6 мм2 бр. 100 0.020 2.00
31 Бърза връзка, ко нектор ти п  „чашка“ бр. 50 0.020 1.00

Термосвиваем ш яаух 50% (черен):
32 0  60 мм м 6 14.440 86.64
33 0  50 мм м 6 10.000 60.00
34 0  40 мм м 6 10.000 60.00
35 0  30 мм м 2 7.220 14.44
36 0  20 мм м 2 7.220 14.44
37 015 мм м 2 5.920 11.84
38 0  10 мм м 2 5.920 11.84
39 0  7 мм м 2 5.920 1 1.84
40 0  5 мм м 2 3.680 7.36
41 0  2 мм м 2 3.680 7.36
42 Кабелни дюбелскоби бр. 500 0.100 50.00
43 Кабелни превръзки (200x3,6 мм) бр. 5000 0.020 100.00

Кабелен канал:

44 20x10 бр. 10 0.380 3.80
45 20x25 бр. 10 0.690 6.90
46 40x40 бр. 10 1.190 11.90

И золационна лент а:
47 РУС, черна бр. 100 1.690 169.00
48 РУС, бяла бр. 20 1.690 33.80
49 Бишоп, черна бр. 4 0.940 3.76

Общ а цена на д о ставката  в лева без Д Д С: 16 299.92
ДДС 20%: 3 259.98

Общ а цена на д о ставката  в лева с Д Д С: 19 559.90

Дата: 12/12/2018
Име и фамилия: Димитър Балабанов 
Подпис и печат:
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