ДОГОВОР
№ .... 6J..j...d£.Q3.MiL: Г.
за възлагане на обществена поръчка

<.2017 год. в гр. Сливен на основание чл. 194, ал. 1 от ЗОП между:

Днес,

"Топлофикация - Сливен" ЕАД, регистрирано в Търговския регистър към
Агенцията по вписванията под ЕИК 119004654, седалище и адрес на управление гр.
Сливен бул. ’’Стефан Караджа” 23, представлявано от инж. Кънчо Танев - Изпълнителен
Директор, наричано по-нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
Обединение „БТЕ-ЕКО” ДЗЗД, със седалище и адрес на управление гр. София
1700, район „Лозенец”, ул. „Леа Иванова” 2, вх. Б2, представлявано от д-р инж. Ботьо
Трендафилов Табаков в качеството му на упълномощен представител на обединението, с
идентификационен номер 177199854 (Регистър БУЛСТАТ), определен за изпълнител след
проведена обществена поръчка чрез публикуване на обява, наричано по - долу за краткост
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, се сключи настоящият договор за възлагане на
обществена поръчка, наричан по - долу за краткост “Договор” с предмет: « Основно
охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен” ЕАД ».
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва със

собствени средства основно охарактеризиране на производствени неопасни отпадъци
генерирани

от

„Топлофйкация-Сливен”

ЕАД,

съгласно

приложена

Техническа

спецификация, наричани за краткост в договора “Услуга”, съгласно приложената оферта
при участието си в обществената поръчка.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща за извършената услуга поетапно до 60

(шестдесет) дни след подписване на приемо-предавателен протокол за извършената
услуга, представяне на фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл. 113 от
ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ.
Етапите и плащанията са:
1

> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до
20% от договорената сума ;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от
договорената сума;
> Междинно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от
договорената сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците
могат да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.
2.2. Общата стойност на договора, договорена между страните при подписване на
настоящия договор е 37 500 лева /тридесет и седем хиляди и петстотин/. Цената не
включва ДДС.
2.3. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: BUIBBGSF
IBAN: BG82BUIB98881051461900
БАНКА: СИБАНК ЕАД

2.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени по т. 2.3. в срок от 7 (седем) дни считано от момента на
промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, се
счита, че плащанията са надлежно извършени.

III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
3.1.

Договорът влиза в сила

2017г. и има действие до 18

(осемнадесет) месеца.
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, съгласно изискванията
на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описани в техническата спецификация неразделна част от

настоящият договор.
3.3. Мястото на услугата по смисъла на Договора е работна площадка на
„Топлофикация-Сливен” ЕАД и лаборатория на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения
съответната услуга съгласно техническата спецификация на обществената поръчка.
4.1.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора
относно спазване на график съгласно техническата спецификация и налични документи
без това да пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
4.2.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в
срокове съгласно настоящия договор.
4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е
форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на
търговска тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от
него оферта.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
4.3.1 Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете,
посочени в настоящия договор.
4.3.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
услугата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
4.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
4.4.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата
му, включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия
договор.
4.4.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
изпълнението на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при
изпълнение на задълженията му по настоящия договор.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

5.1. Приемането на услугата по т. 1 се извършва от определени от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
5.2. Приемането на услугата по настоящия договор се удостоверява с подписване от
лицата по т. 5.1. на двустранен приемо-предавателен протокол, удостоверяващ датата на
приемане на доставените документи.

VI. НЕУСТОЙКИ
6.1. При забавяне изпълнението на сроковете в този договор неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавената услуга за всеки ден забава,
но не повече от 5 % от стойността на същата.
6.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
7.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
7.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
7. 3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и
загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок 10 (десет) дни от настъпването
на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
IX. ПРЕКАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се прекратява:
9.1.1. С изтичане на срока по т. З.1.;
9.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
9.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора
- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
9.1.4. С окончателното му изпълнение;
9.1.5. По реда на чл. 118 ЗОП;
9.2.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
9.2.1. Не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани
недостатъци;
9.2.2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
9.3.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от
допълнителна обосновка.

Прекратяването става след уреждане на финансовите

взаимоотношения между страните за извършените от страна на
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
10. 1. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.
10.2 . Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни,
когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или
предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
10.3. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си
адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са
изпратени на стария адрес.
10.4. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд
на Република България.
10.5. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация - Приложение № 1 към настоящия договор.
2. Ценово предложение - Приложение № 2 към настоящия договор.
3 . Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение № 3
към настоящия договор.
4 . Лица определени за предаване и приемане на изпълнението по Договора Приложение № 4

Настоящия договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.

Страни по Договора:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Приложение № 4

Лица определени за предаване и приемане на изпълнението по Договора:
При реда и условията на т. 6.1 от Договора за обществена поръчка с предмет: : « Основно охарактеризираме на отпадъци генерирани от
„Топлофикация- Сливен” ЕАД »
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
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Страни по Договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Топлофикация- Сливен” Е

Обединение „БТЕ-ЕКО”

Изп. Директор

Водещ партньор на обединениетс

/инж. Кънчо Танев/

/ д-р инж. Ботьо Табаков/

„ТОП ЛОФ ИКАЦ ИЯ-СЛИ ВЕН“ ЕАД
В6СЗ Сливен. &ул.'Стефан Карадма’ №23. П.К.120; факс: 044/S62285;
Изп диоектор: а<И.'622722: Зам дирск-ор ТЕЦ; W4.'622401; Зам.цирскгср топлосивбяямме: 044/62S2S7;
Гл.счетоводител Q44/622S2E Денграла. 044/624Q64, G22167; e-mail teo-admiiMgfcitote' Pg
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ТЕХНИЧЕСКА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

« Основно охарактеризираме на отпадъци генерирани от
„Топлофикация Сливен” ЕАД»

I. Описание на предмета:

Извършване на основно охарактеризиране в съответствие с изискванията на част I, раздел
1, т.1.1. на приложение № 1 от Наредба № 6/27.08.201 Зг. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и
обезвреждане на отпадъци, съобразено с изискванията посочени в Ръководство за извършване на
основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на критериите за приемане на отпадъци на
различни класове депа, за отпадъците образувани от пряката производствена дейност на
„Топлофикация Сливен” ЕАД.
Дейността включва: Изготвяне на планове за пробовземане, извършване на периодично
пробонабиране и лабораторни анализи на проби от отпадъци, които подлежат на основно
охарактеризиране и изпитвания и включително и в условия на излужване за 4(четири) броя
отпадъчни потоци.
Отпадъкът, който се генерира в резултат на дейността на „Топлофикация-Сливен” ЕАД е
както следва:
•

10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел ог котли (с изключение на пепел от котли,

упомената в 10 01 04) в количество до 16 000 тона за една календарна година;
•

10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища в количество до 90 000

тона за една календарна година;

•

10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при

десулфуризация на отпадъчни газове в количество до 30 790 тона за една календарна година;
•

Смесен поток от отпадъци с кодове (1001 01, 1001 02, 1001 05 и 19 09 06*);
* Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници с код 19 09 06 се генерира в

количества по 3% годишно до 10 тона;

II. Място на изпълнение:

„ТОПЛОФИКАЦИЯ СЛИВЕН” ЕАД осъществява дейността си по производство на
електрическа и топлинна енергия на база действащо Комплексно разрешително № 510-Н0/2015
година и е с адрес на основна площадка гр. Сливен бул. „Стефан Караджа” № 23.

III. Начин на изпълнение:

3.1. Вземане на представителни проби, посещение на площадката.

3.1.1. Вземане на проби от сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01.
> При работа на парогенераторите в „Топлофикация Сливен” ЕАД образуваната
сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01 се транспортира с автотранспорт до
площадката за временно съхранение. Вземането на проба ще се извършва от площадката или от
друго потенциално възможно място, по преценка на Изпълнителя;

01 02

.

3.1.2. Вземане на проби от увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища с код 10

> При работа на парогенераторите в „Топлофикация Сливен” ЕАД образуваната
увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища с код 10 01 02 се транспортира до площадката за
временно съхранение или се предава за оползотворяване, чрез отделяне по сух способ. Вземането
на проба ще се извършва от площадката или от друго потенциално възможно място, по преценка
на Изпълнителя;

3.1.3. Вземане на проби от твърди отпадъци от реакции на основата на калций,
получени при десулфуризацията на отпадъчните газове с код 10 01 05.
> При работа на парогенераторите в „Топлофикация Сливен” ЕАД образуваните
твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на
отпадъчните газове с код 10 01 05 се транспортира до площадката за временно съхранение.
Вземането на проба ще се извършва от площадката или от друго потенциално възможно място, по
преценка на Изпълнителя;

3.1.4.

Вземане на проби от смесен поток, който съдържа следните отпадъци: сгурия,

шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01, увлечена/летяща пепел от изгарянето на
въглища с код 10 01 02, твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при
десулфуризацията на отпадъчните газове с код 10 01 05 и разтвори и утайки от регенерация
на йонообменници с код 19 09 06.
> При работа на парогенераторите в „Топлофикация Сливен” ЕАД образувания смесен
поток се транспортира до площадката за временно съхранение. Вземането на проба ще се
извършва от площадката за временно съхранение;

3.2. Изготвяне на План за вземане на проби.

> Плановете за вземане на проби за всеки вид генериран отпадък да бъде изготвен
съгласно структура, съдържание и указания за изготвянето му описани в Приложение № 2 и
Приложение 2.2 от Ръководството за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и
прилагане на критериите за приемане на отпадъци на различни класове депа. Вземането на проби
от отпадъците и тяхното изпитване, да се извърши от акредитирани лаборатории по съответните
CEN/TR или БДС стандарти.
*3абележ ка:

Възложителят

може да

предостави

необходимата

информация за

изготвяне на плановете.

3.3. График за вземане на проби.
> Конкретните дати и часове за вземане на проби и уникален номер за всяка проба да
се разпишат в табличен или друг нагледен вид, удобен за ползване. Конкретното разписание да се
приложи

към плана при неговото

окончателно

съгласуване с компетентните органи

и

непосредствено преди началото на вземане на проби.
Съгласуването на всеки план да се извърши съгласно т.Ш, 2.2. от Ръководството.
Подготовката на лабораторните проби с цел транспортиране до изпитателната лаборатория
да се извършва от изпълнителя .
Всеки план да бъде изготвен по начин, по който да бъдат спазени следните цели: вземане на
представителни проби от посочените отпадъци, подсигуряване на достоверни резултати при по
следващото изпитване за основно охарактеризиране и доказване, че същите отговарят на
критериите за приемане на депа за инертни или на депа за неопасни отпадъци. Отпадъците да
бъдат подложени и на изпитване, чрез излужване и определяне на компонентите на елуата, както и
изпитване на допълнителни параметри за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци,
посочени в таблица 2 и 3 от част I на приложение 1 на Наредба №6/27.08.2013г.

3.4. Изпълнение на Плановете за вземане на проби.

>

Вземането на проби и анализите на отпадъците да се извърши при спазване

процедурите и условията, посочени във всеки план. Вземането на проби да се извърши от експерти
към акредитирани лаборатории.
В хода на изпълнение на Плановете да се извърши преценка за необходимостта от неговата
промяна в зависимост от получените стойности от изпитването и сравняването им с граничните
стойности на компонентите и параметрите от табл.2 и 3 от приложение 1 на Наредба № 6/2013г.

*3абележ ка: Отпадъци с код

1001 01 и

1001 02 са сертифицирани от НИИСМ гр.

София и се предлагат като продукт след 2010 год. За този период са правени изпитания, съгласно
БДС EN 450-1:2012 и БДС EN 13055-1:2004. Наличните данни не показват отклонения от
стандарта. При обработване на информацията да се прецени възможността от прилагане на т.П.2.,
т.2.7. от Ръководството.

3.5. Изготвяне на Доклади от основното охарактеризиране.

г

Представянето на документите от основното охарактеризиране на отпадъците да се

извърши в съответствие с т. IV. 1 от Ръководството. При неодобрение от компетентния орган или
при искане на допълнителна информация, изпълнителя да извърши необходимите корекции.

3.4. Отчитане на задачата.

3.4.1. Представяне на План за вземане на проби от отпадъци:
• Сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код 10 01 01;
• Увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища с код 10 01 02;
• Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията
на отпадъчните газове с код 10 01 05;
• Смесен поток, който съдържа следните отпадъци: сгурия, шлака и дънна пепел от
котли с код 10 01 01, увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища с код 10 01 02, твърди
отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризацията на отпадъчните
газове с код 10 01 05 и разтвори и утайки от регенерация на йонообменници с код 19 09 06.

3.4.2. Междинен отчет - описание на хода на изпълнение на плановете, представяне на
протоколи от изпитвания, промяна на плана при необходимост.

3.4.3. Окончателен отчет- представяне на Доклади от основно охарактеризиране.

IV. Изискване към изпълнителя

Да е запознат с екологичните изисквания за извършване на охарактеризиране на
отпадъци, да е изготвял графици за вземане на проби, планове за пробонабиране, да е съгласувал с
компетентните

органи

доклади

от извършено

основно

охарактеризиране,

да

организира

пробонабиране и изпитване на отпадъците при сключване на договор с акредитирана лаборатория.
Пробовземането и изпитването на отпадъкът да се извърши за всички предвидени за изпитване
показатели съгласно таблица 4 от Наредба №6 от 27.08.2013г.: излужване и просмукване за: As,
Ва, Cd, Сг общ, Cu, Hg, Мо, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, С1-, F-, S042-, разтворим органичен въглерод POB/DOC, общо разтворими твърди вещества - OPTB/TDS.

V. Срок на договора и начин на плащане:

5.1. Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след подписване на приемопредавателен протокол за извършената услуга, представяне на фактура - оригинал, издадена
съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС. Срокът за плащане тече от датата на последно
представения документ. Етапите и плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор, в размер до
20% от договорената сума;
> М еж динно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от договорената сума;
> М еж динно плащане (2) -

след представяне на отчет, в размер до 20% от

договорената сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците могат да се
депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

5.2. Срокът на действие на договора е 18 (осемнадесет) месеца считано от датата на
сключването му или до достигане на обща стойност на договора.

^Забележка: Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени от
лабораторията на изпълнителя, съгласно нормативните изисквания. Отговорността

за

неправилно или недостатъчно количество взети проби е на изпълнителя и е за негова
сметка.

Приложение № 4 /образец/

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен" ЕАД

ОТ: Обединение “БТЕ-ЕКО“
/наименование на участника!

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След запознаване с обявата за възлагане на обществена поръчка с предмет:

« Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани от „Топлофикация- Сливен”
ЕА Д », Ви представяме нашето техническо предложение.

1. При изпълнението предмета на поръчката ще бъдат спазени техническите
изисквания на Възложителя и посоченият обем дейности, съгласно Техническата
спецификация към обществената поръчка.

2. Съгласни сме с начина на изпълнение на поръчката:
Поръчката се изпълнява поетапно, в срок до 18 /осемнадесет/ месеца от датата на
сключване на договора. Междинните срокове за отделните етапи са както следва:

у Плановете се изготвят и предоставят на компетентния орган за становище ( РИОСВ - гр.
Стара Загора ) и съгласуване ( ИАОС - гр. София ) в срок до 1 месец след сключване на
договора. Възложителят трябва да бъде информиран за стартирането на процедурата по
съгласуване на Плановете.

У Плановете за вземане на проби се считат за изготвени след съгласуването им от
Компетентния орган - ИАОС.
>

Извършване на пробовземането и изпитването се извършва в срок от 12 /дванадесет/

месеца, считано от датата на стартиране на „План за вземане на проби за изпитване на
отпадъците с цел основно охарактеризиране”.

У Докладите от основното охарактеризиране се изготвят след приключване на плана за
изпитване на отпадъците - до 1 месец след приключване на пробовземането и изпитването.

3. Съгласни сме с начина и срока на плащане:
Начин на плащане и фактуриране: Плащането ще се извърши поетапно до 60 дни след
подписване на приемо - предавателен протокол за извършената услуга, представяне на

037

документи по чл. 456 ал. 3 от ЗОП (при наличие на подизпълнители) и представяне на
фактура - оригинал, издадена съгласно разпоредбите на чл.113 от ЗДДС.
Срокът за плащане тече от датата на последно представения документ. Етапите и
плащанията са:
> Авансово плащане - от 5 до 10 работни дни след сключване на договор,в размер до
20% от договорената сума ;
> Междинно плащане (1) - след съгласуване на Плана за вземане на проби с ИАОС след получаване на съгласувателно становище от ИАОС, в размер до 40% от
договорената сума;

к Мез/единно плащане (2) - след представяне на отчет, в размер до 20% от
договорената сума;
> Окончателно плащане - след съгласуване на внесения доклад от извършеното
основно охарактеризиране и след получаване на становище от ИАОС, че отпадъците
могат да се депонират на депа за неопасни производствени отпадъци.

4. Съгласни сме с обстоятелството:

Количеството проби за всеки отпадък да бъдат определени, съгласно нормативните
изисквания и отговорността за неправилно или недостатъчно количество взети проби да е
за наша сметка.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним услугата качествено в пълно
съответствие с изискванията на Възложителя.

ДАТА: 28.07.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________,
д-р инж. Ботьо Табаков

Приложение М 5 /образец/

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДО "Топлофикация - Сливен" ЕАД
ОТ “ Обединение “БТЕ-ЕКО“
Представлявано от: д-р инж. Ботьо Табаков

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
След като се запознах с поканата за участие и в качеството си на участник в
обществена поръчка с предмет: « Основно охарактеризиране на отпадъци генерирани

от „Топлофикация- Сливен” ЕАД », Ви представяме нашата ценова оферта.

1. Предлаганата от нас обща стойност на договора е 39 000 лв. (словом: тридесет
и девет хиляди лева) без ДДС.

2. При така предложената ценова оферта сме включили всички разходи за
изпълнение на поръчката.

3. Посочените предложения ще се считат твърдо договорени за целия период на
договора.

ДАТА: 28.07.2017 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

________

д-р инж. Ботьо Табаков

