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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 

на документацията за участие в рамково споразумение чрез процедура на публично 

състезание с предмет: 

“Доставка на уплътнителни материали” 

 
 

 

Част 

 

 

Наименование 

1.  Техническа спецификация № МЕ1-ALL-TRM-0381 

2.  Указания за подготовка на офертата  

     3. 

Единен европейски документ-ЕЕДОП 

Образец на техническо предложение 

Декларация по чл.39, ал.3, т.1, б. „в“ от ППЗОП 

Образец на ценово предложение 

     4. Проект на рамково споразумение 
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УКАЗАНИЯ 

за подготовка на оферта   

 

I. Подготовка на документите за участие в процедурата 

Офератата на Участниците се състои от следните документи: 

1. Единен европейски документ (ЕЕДОП), относно липсата на основания за 

отстраняване по чл. 54 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т.1 от ЗОП – изготвен по образец на 

Европейската комисия достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd 

1.1. Основания за отстраняване 

При подаване на заявление участникът декларира наличието или липсата на 

основания за отстраняване в част III: „Основания за изключване“, раздел А, Б и В в 

ЕЕДОП по чл. 54 ал. 1 и чл. 55 ал. 1 т.1 от ЗОП. 

1.2. Други основания за изключване, които са предвидени в 

националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 

държава членка: 

При подаване на заявление участникът декларира чрез попълване на част III 

„Основания за изключване“, раздел Г „Други основания за изключване, които може 

да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или 

възложителя на държава членка“ наличието или липсата на основанията за 

отстраняване в ЕЕДОП, по следните три точки предвидени в националното 

законодателство: 

➢ Изисквания по чл. 54, ал. 1, т.1 от ЗОП: Възложителят отстранява от 

участие в процедурата участник, когато: 

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 

по чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252 и чл. 352 - 353е от Наказателния 

кодекс; 

- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна. 

➢ Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, при 

наличие на свързаност по смисъла на пар.2, т.44 от ДР на ЗОП с останалите 

участници в обществената поръчка. 

➢ Не се допуска пряко или косвено участие в обществената поръчка на 

дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум 

в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим, освен при наличие на изключение по чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици. 

1.3. Списък и кратко описание на критериите за подбор: 

Икономическо и финансово състояние: 

1. Участникът трябва да има реализиран минимален специализиран оборот от 

последните завършени три финансови години от сходни или еднакви с предмета 

поръчки.  

* Под еднакви или сходни да се разбира: Доставки на уплътнителни материали.  

 

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а 

участникът, определен за изпълнител, при сключване на рамковото 

споразумение представя доказателства за съответствие, както следва: 

 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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По т.1 За доказване на икономическото и финансово състояние на кандидатите 

или участниците се представя един или няколко от следните документи, във 

връзка с поставените изисквания:  

➢ Удосотверения от банки;  

➢ Доказателство за нaличие на застраховка „Професионална отговорност“;  

➢ Годишните финансови отчети или техни съставни части, когато 

публикуването им се изисква;  

➢ Справка за общия оборот и/или за оборота в сферата, попадаща в обхвата 

на поръчката.  

Изисквано минимално/ни ниво/а: 

По т. 1 Участникът трябва да е реализирал оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката на стойност равна или по-голяма на 50% от стойността на поръчката, 

изчислен на база сбора на годишните обороти.  

 

Технически и професионални способности 

1.3.1. Участникът да e изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни 

с тези на поръчката в областта на Енергетиката за последните 3 години от датата на 

подаване на офертата; 

1.3.2. Стоките да са сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, 

удостоверяващи съответствието им с посочените спецификации и стандарти;  

1.3.3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по 

стандарт ISO 9001 или други еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с 

обхват сходен с предмета на поръчката; 

Съответствието с критериите за подбор се декларира в ЕЕДОП, а участникът, 

определен за изпълнител, при сключване на договор представя доказателства 

за съответствие, както следва: 

По т.1.3.1 Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

поръчката, изпълнени през последните три години, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки. 

*Под сходен да се разбира: Доставка на уплътнителни материали. 

Възложителят може да изиска по всяко време представяне на цитираните 

доказателства за информацията посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

По т. 1.3.2  Заверено копие или оригинали на валидни сертификати, издадени на 

завода производител, от акредитирани лица за управление на качеството от 

Европейския съюз, удостоверяващи съответствието на доставяните изделия със 

съответните им стандарти и изискванията указани в техническата спецификация. 

По т. 1.3.3 Заверено копие на валиден сертификат за прилагане на система за 

управление на качеството по стандарт ISO 9001.  

 

Минимални изисквания за допустимост: 

По т. 1.3.1 Участникът да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка през последните три години. Под 

сходни се разбират дейности по доставки на уплътнителни материали. 

 

В случай, че документацията предоставена от Участника не е на български език, 

същата се придружава и от превод на български. 

 

Други обективни правила и критерии: 

2.3.3. Производителят на артикулите следва да прилага сертифицирана система за 

управление на качеството по EN ISO 9001 или еквивалентна или други еквивалентни 

мерки за осигуряване на качеството, с обхват сходен с предмета на поръчката. 
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➢ Доказване: Към ЕЕДОП да се представи заверено копие на валиден 

сертификат, удостоверяващ прилагането на системи за управление на качеството 

стандарт EN ISO 9001 от производителя. 

 

2. “Техническо предложение”, което трябва да бъде изготвено въз основа 

на изискванията в техническата спецификация и да съдържа: 

2.1. Техническо предложение по образец. 

2.2. Друга информация, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „ж“ от ППЗОП.   

•      Документ / декларация издаден от производителя с подробно описание и 

пълни технически характеристики на уплътнителни материали, които Изпълнителя 

ще доставя. 

• Електронен каталог, който трябва да съдържа описание на стоките, 

съответстващи на техническата спецификация, както и уплътнителните материали, 

които участникът предлага, освен изброените в техническата спецификация;    

2.3. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП за приемане на 

условията в проекта на рамково споразумение – по образец. 

 

3. “Ценово предложение”, което трябва да бъде изготвено по образец. 

Ценово предложение (по образец), съдържащо единична цена, формирана при 

условие на доставка DDP централата в гр. Гълъбово (Incoterm’s 2015) с включени 

всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и 

други дължими суми. Посочените в офертата цени се фиксират със сключването на 

договор. Допуснати в офертата аритметични и технически грешки и пропуски в 

определянето на цената са единствено за сметка на участниците. При допуснати 

аритметични грешки изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, 

ще се взема предвид единичната. При несъответствие между изписаната цифром и 

словом, за вярна се приема изписаната словом. 

• Електронен каталог, който трябва да съдържа описание на стоките, 

съответстващи на техническата спецификация, както и уплътнителните материали, 

които участникът предлага, освен изброените в техническата спецификация;    

 

II. Изисквания при изготвянето на заявлението/офертата 

1. Заявлението/Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да 

бъдат представени в електронен формат /PDF/ подписани от лице с представителни 

функции и печат. Когато документите са ксерокопия да бъдат заверени с гриф 

“Вярно с оригинала“, подпис на лицето, представляващо участника и печат.  

2. Документите и данните в заявлението/офертата се подписват само от лица 

с представителни функции, или от упълномощени за това лица, за което се изисква 

представяне на пълномощно за изпълнение на такива функции. 

3. Всички документи, свързани с заявлението/офертата следва да са на 

български език или да са придружени с превод на български език. 

4. В заявлението/офертата и приложените документи не се допускат никакви 

вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с 

подписа на лицето представляващо участника и свеж печат. Допуснати в офертата 

аритметични и технически грешки и пропуски в определянето на цената са 

единствено за сметка на участниците. При допуснати аритметични грешки 

изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид 

единичната. 

5. Всички документи, трябва да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването им или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично 

записана в тях (с изключение на доказателствата за извършената дейност). 
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III. Подаване и разглеждане на заявлението/офертата 

1. Заявлението се подава по електронен път в електронната платформа 

Negometrix на адресa, посочен в обявлението: 

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?te

nderId=102631&companyId=10572 

2. Комуникацията между Възложителя и Участника/Участниците ще се 

осъществява чрез електроннта платформа Negometrix и/или по електронна поща. 

3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на заявлението/офертата 

по електронен път в указания срок. 

4. Рискът от забава или загубване на заявлението/офертата е за участника.  

5. Възложителят не се ангажира да съдейства за подаването на 

заявлението/офертата в срока, определен от него. 

6. Възложителят не разглежда заявления/оферти, които са подадени след 

изтичане на крайния срок за получаване.  

7. Комисия, назначена със заповед на Управителя ще извърши подбор на 

участниците, ще разгледа и оцени офертите по реда на чл. 181, ал.4 от ЗОП.  

8. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и Правилника за прилагането му. 

 

IV. Покана по чл.82 ал.4 от ЗОП 

1. Поканата по чл.82, ал.4 от ЗОП се изпраща до всички изпълнители по 

рамковото споразумение чрез електронната платформа Negometrix. Поканата 

съдържа, като минимум: предмет на поръчката, срок и място за изпълнение на 

поръчката, обща прогнозна стойност на поръчката, размер на гаранцията за 

изпълнение на договора, изисквания към офертата, критерий за оценка на офертите, 

срок за представяне на офертите в отговор на поканата, срок за отваряне на 

офертите и дата на преговори. Към поканата се прилага проект на договор. 

2. Изпълнителите по рамковото споразумение са длъжни да подават оферта в 

Negometrix в отговор на всяка покана на Възложителя. При неподаване на оферта 

изпълнителят дължи неустойка, съгласно клаузите на рамковото споразумение.  

3. Офертите, представени от изпълнителите по рамковoтo споразумениe, се 

оценяват по критерий „най-ниска цена” в процедурата по реда на чл.82, ал.3 от ЗОП. 

  

V. Условия за изпълнение на договора 

1. Срокът на действие за всеки един от договорите, сключени въз основа на 

рамковото споразумение, се определя индивидуално според конкретните 

потребности от доставки. Срокът се обявява предварително в поканата по чл.82, 

ал.4. от ЗОП . 

2. За срока на първата година от влизането в действие на рамковото 

споразумение Изпълнителите са задължени при участието си във вътрешния 

конкурентен избор да не предлагат по-високи единични цени за артикули от 

предложените в офертите им по процедурата за сключване на рамково 

споразумение. За срока на рамковото споразумение, при участието си във 

вътрешния конкурентен избор Изпълнителите са задължени да не предлагат по-

дълги срокове за доставка на артикулите от предложените в офертите си по 

процедурата за сключване на рамковото споразумение. 

https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102631&companyId=10572
https://platform.negometrix.com/PublicBuyerProfile/PublishedTenderInformation.aspx?tenderId=102631&companyId=10572


Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП)
Част I: Информация за процедурата за възлагане
на обществена поръчка и за възлагащия орган или
възложителя

Информация за публикацията
При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в
Официален вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие
в състезателна процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще
бъде извлечена автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен
чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. Препратка към
публикуваното обявление в Официален вестник на Европейския съюз:
Получен номер на обявлението
-
Номер на обявлението в ОВ S:
-
OJS URL
National Official Journal
05242-2018-0061
Когато не се публикува покана за участие в състезателна процедура в
Официален вестник на Европейския съюз или ако не е длъжен да публикува
там, възлагащият орган или възложителят трябва да посочи информацията,
която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да
бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на
национално равнище)

Идентифициране на възложителя
Официално наименование:
Ей И Ес-3С Марица Изток I
Държава:
България

Информация относно процедурата за възлагане на обществена
поръчка

-1-



Type of procedure
Not specified
Наименование:
Доставка на уплътнителни материали
Кратко описание:
Обществената поръчка е свързана с доставка на уплътнителни материали
за нуждите на „Ей И Ес – 3С Марица Изток I“ ЕООД. Изделията са описани в
Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията
за участие. Посочените уплътнителни материали са примерни и най-често
използвани изделия, като количествата са прогнозни и Възложителя не се
задължава да спазва посочения обем. Възложителят си запазва правото
да купува и други уплътнителни материали, влизащи в номенклатурата
и продуктовата гама на доставчика, включени в електронните каталози.
Процедурата е с цел сключване на рамково споразумение с 3 (три) лица със
срок от 3 (три) години от сключването му. Офертите са за закупуване на
указаните материали.
Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган или
възложителя (ако е приложимо):
ME1-2018-FA-D-073

Част II: Информация за икономическия оператор

A: Информация за икономическия оператор
Име:
-
Улица и номер:
-
Пощенски код:
-
Град:
-
Държава:
---
Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо):
-
Ел. поща:
-
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Телефон:
-
Лице или лица за контакт:
-
Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо:
-
Ако не е приложимо, посочете друг национален идентификационен
номер, ако се изисква и е приложимо.
-
Икономическият оператор микро-, малко или средно предприятие ли
е?
❍ Да
❍ Не
Само в случай че поръчката е запазена: икономическият оператор
защитено предприятие ли е или социално предприятие, или ще
осигури изпълнението на поръчката в контекста на програми за
създаване на защитени работни места?
❍ Да
❍ Не
Какъв е съответният процент работници с увреждания или в
неравностойно положение?
-
Ако се изисква, посочете по-специално към коя категория или
категории работници с увреждания или в неравностойно положение
спадат въпросните служители.
-

Ако е приложимо, посочете дали икономическият оператор е
регистриран в официален списък на одобрени икономически
оператори или дали има еквивалентен сертификат (напр. съгласно
национална квалификационна система или система за предварително
класиране)?
❍ Да
❍ Не     

• Отговорете на въпросите в останалите части от този раздел, в раздел
Б и когато е приложимо — в раздел В от тази част; попълнете част V,
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когато е приложимо, и при всички случаи попълнете и подпишете част
VI.

а) Посочете съответния регистрационен или сертификационен номер,
ако е приложимо:
-
б) Ако удостоверението за регистрация или сертифициране е налично
в електронен формат, посочете:
-
в) Посочете препратки към документите, от които става ясно на какво
се основава регистрацията или сертифицирането, и ако е приложимо
— класификацията в официалния списък:
-
г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли всички
задължителни критерии за подбор?
❍ Да
❍ Не

• Попълнете също така липсващата информация в част ІV, раздели А, Б, В
или Г според случая САМО ако това се изисква в съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка

д) Икономическият оператор може ли да представи удостоверение
за платени социалноосигурителни вноски и данъци или информация,
която ще позволи на възлагащия орган или възложителя да получи
удостоверението чрез пряк безплатен достъп до национална база
данни в съответната държава членка?
❍ Да
❍ Не
Ако съответната документация е достъпна в електронен формат,
посочете:
-

Икономическият оператор участва ли в процедурата за възлагане на
обществена поръчка заедно с други икономически оператори?
❍ Да
❍ Не
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• Уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

а) Посочете ролята на икономическия оператор в групата
(ръководител на групата, отговорник за конкретни задачи...):
-
б) Посочете другите икономически оператори, които участват заедно
в процедурата за възлагане на обществена поръчка:
-
в) Когато е приложимо, посочете името на участващата група:
-

Когато е приложимо, посочете съответната обособена позиция или
позиции, за която(които) икономическият оператор желае да направи
оферта:
-

Б: Информация за представителите на икономическия оператор #1

• Ако е приложимо, посочете името и адреса на лицето или лицата,
упълномощени да представляват икономическия оператор за целите на
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка:

Собствено име
-
Фамилно име
-
Дата на раждане
-
Място на раждане
-
Улица и номер:
-
Пощенски код:
-
Град:
-
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Държава:
---
Ел. поща:
-
Телефон:
-
Длъжност/Действащ в качеството си на:
-
Ако е необходимо, посочете подробна информация за
представителството (форми, обхват, цел...):
-

В: Информация относно използването на капацитета на други субекти
Икономическият оператор ще използва ли капацитета на други
субекти, за да изпълни критериите за подбор, посочени в част IV, и
критериите и правилата (ако има такива), посочени в част V по-долу?
❍ Да
❍ Не

• Представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията,
изисквана в раздели А и Б от настоящата част и в част III.
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите
лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на
икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола
на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези,
които икономическият оператор може да използва за извършване на
строителството.
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните
субекти, доколкото тя има отношение към специфичния капацитет,
който икономическият оператор ще използва.

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият
оператор няма да използва

• (Разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от
възлагащия орган или възложителя.)
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Икономическият оператор възнамерява ли да възложи на трети
страни изпълнението на част от поръчката?
❍ Да
❍ Не
Ако да и доколкото е известно, приложете списък на предлаганите
подизпълнители:
-

• Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази
информация в допълнение към информацията съгласно част I,
предоставете информацията, изисквана съгласно раздели А и Б
от настоящата част и част ІІІ, за всеки подизпълнител/за всяка от
съответните категории подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: Основания, свързани с наказателни присъди
В член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Участие в престъпна организация
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г.
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр.
42).

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
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-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Корупция
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен
в присъдата? Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с
корупцията, в която участват длъжностни лица на Европейските общности
или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ
С 195, 25.6.1997 г., стр. 1), и в член 2, параграф 1 от Рамково решение
2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията
в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за
изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното
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законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия
оператор.

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Измама
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
измама, която е произнесена най-много преди пет години или съгласно
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която продължава да се прилага период на изключване, пряко определен в
присъдата? По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите
интереси на Европейските общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с
терористични дейности
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
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упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
борба с тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за
изключване също обхваща подбудителство, помагачество или съучастие или
опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото
рамково решение.

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
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-
Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в член
1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26
октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система
за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309,
25.11.2005 г., стр. 15).

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
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-
Код
-
Издаден(о) от
-
Детски труд и други форми на трафик на хора
Издадена ли е по отношение на икономическия оператор или на лице,
което е член на неговия административен, управителен или надзорен орган
или което има правомощия да го представлява, да взема решения или да
упражнява контрол в рамките на тези органи, окончателна присъда за
участие в престъпна организация, която е произнесена най-много преди
пет години или съгласно която продължава да се прилага период на
изключване, пряко определен в присъдата? Съгласно определението в
член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от
5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и
защитата на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/
ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1).

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Дата на присъдата
-
Основание
-
Лице, което е осъдено
-
Доколкото е пряко указано в присъдата: срока на изключване.
-
Предприели ли сте мерки, с които да докажете своята надеждност
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски
В член 57, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Плащане на данъци
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на данъци, както в страната, в която
е установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или
възложителя, ако е различна от държавата на установяване?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Съответна държава или държава членка
---
Размер на съответната сума
-
---
Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не
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Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-
В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-
Опишете използваните средства.
-
Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Плащане на социалноосигурителни вноски
Икономическият оператор извършил ли е нарушение, свързано със
задълженията му за плащане на социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която е установен, така и в държавата членка на възлагащия
орган или възложителя, ако е различна от държавата на установяване?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Съответна държава или държава членка
---
Размер на съответната сума
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-
---
Нарушението на задълженията констатирано ли е с други средства,
различни от съдебно или административно решение?
❍ Да
❍ Не
Ако нарушението на задълженията е констатирано със съдебно решение
или с административен акт, решението или актът с окончателен и
обвързващ характер ли е?
❍ Да
❍ Не
Посочете датата на присъдата или решението/акта.
-
В случай на присъда — срока на изключване, ако е определен пряко в
присъдата:
-
Опишете използваните средства.
-
Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, като изплати
или поеме обвързващ ангажимент да изплати дължимите данъци или
социалноосигурителни вноски, включително, когато е приложимо, всички
начислени лихви или глоби?
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
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В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на интереси
или професионално нарушение
В член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Несъстоятелност
Икономическият оператор обявен ли е в несъстоятелност?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Производство по несъстоятелност
Икономическият оператор предмет ли е на производство по
несъстоятелност или ликвидация?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
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-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Споразумение с кредиторите
Има ли икономическият оператор споразумение с кредиторите?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
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❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Аналогична на несъстоятелност ситуация съгласно националното
законодателство
Намира ли се икономическият оператор в аналогична на несъстоятелност
ситуация, възникваща от сходна процедура съгласно националните
законови и подзаконови актове?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Управляване на активите от ликвидатор
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Активите на икономическия оператор управляват ли се от ликвидатор или
от съда?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Прекратена стопанска дейност
Стопанската дейност на икономическия оператор прекратена ли е?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Посочете причините, поради които въпреки това икономическият
оператор ще бъде в състояние да изпълни поръчката. Тази
информация не се предоставя, ако в случая изключването на
икономически оператори е задължително съгласно приложимото
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национално право без каквато и да е възможност за дерогация дори
ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката.
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Конфликт на интереси, свързан с участието в процедурата за
възлагане на обществена поръчка
Икономическият оператор има ли информация за конфликт на интереси
съгласно посоченото в националното законодателство, в обявлението или
в документацията за обществената поръчка, свързан с участието му в
процедурата за възлагане на обществената поръчка?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
Пряко или косвено участие в подготовката на процедурата за
възлагане на обществена поръчка
Икономическият оператор или свързано с него предприятие предоставяли
ли са консултантски услуги на възлагащия орган или на възложителя, или
участвали ли са по друг начин в подготовката на процедурата за възлагане
на обществена поръчка?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
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Подаване на неверни данни, укриване на информация, непредставяне
на придружаващи документи и получаване на поверителна
информация във връзка с процедурата
Икономическият оператор извършил ли е някое от следните действия:
а) Виновен е за подаване на неверни данни при предоставянето на
информацията, необходима за удостоверяване на липсата на основания за
изключване или на изпълнението на критериите за подбор,
б) Укрил е такава информация,
в) Не е могъл без забавяне да предостави съответните документи,
изисквани от възлагащия оран или възложителя, и
г) Опитал се е да упражни непозволено влияние върху процеса на
вземане на решения от възлагащия оран или възложителя, да получи
поверителна информация, която може да му даде неоправдани предимства
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, или да предостави
поради небрежност подвеждаща информация, която може да окаже
съществено влияние върху решенията по отношение на изключването,
подбора или възлагането?

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Г: Специфични национални основания за изключване
Прилагат ли се специфични национални основания за изключване,
които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?
Специфични национални основания за изключване
Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в
националното законодателство на държавата членка на възлагащия орган
или възложителя. Прилагат ли се специфични национални основания за
изключване, които са посочени в обявлението или в документацията за
обществената поръчка?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Част IV: Критерии за подбор

А: Годност
В член 58, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
основания за изключване:
Вписване в търговски регистър
Икономическият оператор е вписан в съответните търговски регистри
в държавата членка на установяване, посочени в приложение XI към
Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на икономическите
оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания,
посочени в същото приложение.

Отговор:
❍ Да
❍ Не

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
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Б: Икономическо и финансово състояние
В член 58, параграф 3 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
Конкретен годишен оборот
Неговият конкретен годишен оборот в стопанската област, обхваната от
поръчката, за изисквания брой финансови години съгласно обявлението,
документацията за обществената поръчка или ЕЕДОП е, както следва:

Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-

Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-

Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-

Сума
-

-24-



---
Начална дата
-
Крайна дата
-

Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

В: Технически и професионални способности
В член 58, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
За поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид
Само за обществени поръчки за доставки: През референтния период
икономическият оператор е извършил следните основни доставки от
конкретния вид: Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит
до три години и да приемат опит отпреди повече от три години.

Описание
-
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Сума
-
---
Начална дата
-
Крайна дата
-
Получатели
-
 

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-
Възлагане на подизпълнители в процентно изражение
Икономическият оператор възнамерява евентуално да възложи на
подизпълнител изпълнението на следната част (процентно изражение)
от поръчката. Ако икономическият оператор е решил да възложи на
подизпълнители изпълнението на част от договора и ще използва
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, попълнете
отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.

Опишете по-конкретно:
-
За поръчки за доставки: Сертификати от институции по контрол на
качеството
Икономическият оператор може ли да представи изискваните сертификати,
изготвени от официално признати институции или агенции по контрол на
качеството, доказващи съответствието на продуктите, които могат да бъдат
ясно идентифицирани чрез позоваване на технически спецификации или
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стандарти, посочени в обявлението или в документацията за обществената
поръчка?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства могат
да бъдат представени:
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично
управление
В член 62, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС са посочени следните
критерии за подбор:
Сертификати от независими органи, удостоверяващи стандарти за
осигуряване на качеството
Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати,
изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият оператор
отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, включително тези за
достъпност за хора с увреждания?

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Ако „не“, обяснете защо и посочете какви други доказателства
относно схемата за осигуряване на качеството могат да бъдат
представени:
-
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Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код
-
Издаден(о) от
-

Край

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати
Икономическият оператор декларира, че:
Изпълнява обективните и недискриминационни критерии или
правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят
на кандидатите по следния начин:

В случай че се изискват определени сертификати или други
документални доказателства, посочете за всеки от тях дали
икономическият оператор разполага с изискваните документи:

Ако някои от тези сертификати или документални доказателства са на
разположение в електронен формат, посочете за всеки от тях:

Отговор:
❍ Да
❍ Не
Опишете предприетите мерки
-

Тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни
в държава — членка на ЕС?
❍ Да
❍ Не
URL
-
Код

-28-



-
Издаден(о) от
-

Част VI: Заключителни положения
Икономическият оператор декларира, че информацията, посочена в части
II — V по-горе, е вярна и точна и че е представена с ясното разбиране на
последствията при представяне на неверни данни.

Икономическият оператор официално декларира, че е в състояние при
поискване и без забава да представи указаните сертификати и други
документални доказателства, освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи
придружаващите документи чрез пряк достъп до съответната
национална база данни във всяка държава членка, която е достъпна
безплатно (при условие че икономическият оператор е предоставил
необходимата информация (уеб адрес, орган или организация, издали
документа, точна информация за документа), за да може възлагащият
орган или възложителят да направят това. Когато има такова изискване,
информацията трябва да бъде придружена със съответното съгласие за
достъп до документите), или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно (в зависимост от
изпълнението на член 59, параграф 5, втора алинея от Директива
2014/24/ЕС на национално равнище), възлагащият орган или
възложителят вече притежава съответната документация.
Икономическият оператор дава официално съгласие [посочете
възлагащия орган или възложителя съгласно част I, раздел А] да
получи достъп до документите, подкрепящи информацията, която е
предоставена в [посочете съответната част/раздел/точка или точки]
от настоящия единен европейски документ за обществени поръчки за
целите на [посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка:
(кратко описание, препратка към публикацията в Официален вестник на
Европейския съюз, референтен номер)].

Дата, място и — когато се изисква или е необходимо — подпис(и):
Дата
-
Място
-
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Подпис
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Забележки: 

№
Ей И Ес-3С

мат.номер
Описание

Ей И Ес-3С 

KKS номер

Срок за 

доставка от 

получаване 

на заявка 

/максимум 

10 работни 

дни/

Производител /фирма/
 Страна на 

произход

Гаранционен 

срок след 

доставка 

/минимум 12 

месеца)

Подробно 

описание и 

пълни 

технически 

характеристики 

Забележка

1

1.1 10.310.617

Set of gaskets Id. Nr. 18084421

комплект гарнитури за HPK-Sx 80-250, Зав. № 

997122909400010000

Част 99-9 set of gaskets, Id. Nr. 18084421 или еквивалент
NA

1.2 10.310.664

Trim Gasket 10"ANSI 600 - S267466Q for more information see 

drawing and specification from manual in mat.nom.10.021.795 

или еквивалент 5060-01-LBC55-AA001

1.3 10.310.668

Bonnet Gasket S286657 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.021.795

Гарнитура S286657 или еквивалент 5060-01-LBC55-AA001

1.4 10.310.670

Gland Packing - S368493 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.021.795

Салников уплътнител от пресована графитна лента 

25х38х26(25х38х6,5) 5060-01-LBC55-AA001

1.5 10.310.673

Gasket S356999

гарнитура от маслоустойчива гума S356999 5060-01-LBC20-AA011

1.6 10.310.674

U Cup Seal 45,8X38,4X4 - S357800

Семеринга маслоустойчива 45,8 х 38,4 х 4мм -  S357800 NA

1.7 10.310.675

О-пръстен (Inner) S357801

О-пръстен от маслоустойчив каучук 38 х 2,6мм - S357801 5060-01-LBC20-AA011

1.8 10.310.676

О-пръстен (Outer) S357802

О-пръстен от маслоустойчив каучук 49,2 х 2,7мм - S357802 5060-01-LBC20-AA011

1.9 10.310.682

Pressure Seal C22971UBPP

Графитно Уплътнение от пресована графитна лента по 

чертеж 249х271х20 5060-01-LAB40-AA002

1.10 10.310.688

Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593

Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593 5060-01-LAB40-AA002

1.11 10.310.690

U Cup Seal C27727-BPP

Уплътнение C27727-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA002

1.12 10.310.695

U Cup Seal C33753-BPP

Уплътнение C33753-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA002

1.13 10.310.708

Trim Gasket 6'' ANSI 2500 S269034/10460021 или еквивалент

спирално-навито у-е 165х185х4.5

5060-01-LAB40-AA012

1.14 10.310.710

Trim Gasket 4'' ANSI 2500-S286166/10460022

спирално-навито у-е S286166 или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012

1.15 10.310.711

U Cup Seal 4'' VARISEAL 

VAS040101 или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012

1.16 10.310.729

U Cup Seal C33778-BPP

Уплътнение C33778-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012

1.17 10.310.731

Gland Packing C15586-BPP

Комплект набивки за система с постоянен натяг на 

захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки /10460023/ 

, / C15586-BPP/ или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012

1.18 10.310.732

Pressure Seal ring C30881ABPP/10460025

Customer Material No: CW32703/01 - ITEM 46 или еквивалент

NA

1.19 10.310.761

Trim Gasket 4'' ANSI 600 -S325432 for more information see 

drawing and specification from manual in mat.nom.10.022.043

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

110х128х4,5

5060-01-LCA35-AA001

1.20 10.310.763

Trim Gasket 8'' ANSI 600 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.043

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

211х232х4,5 5060-01-LBC20-AA011

1.21 10.310.767

Bonnet Gasket - 50150093/S197477 for more information see 

drawing and specification from manual in mat.nom.10.022.043

Гарнитура  50150093/S197477

5060-01-LBC20-AA011

1.22 10.310.769

Gland Packing for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.043

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

19х32х46(19х32х6,5) 5060-01-LCH60-AA001

1.23 10.310.777

U Cup Seal 3" - VAS030101/50032080

Уплътнение 3"-VAS030101/50032080 или еквивалент 5060-01-LCA35-AA001

1.24 10.310.788

Bonnet Gasket - 311

Гарнитура - 311 5060-01-LCA35-AA001

1.25 10.310.794

Trim Gasket GSK5040301061

Уплътнение GSK5040301061 или еквивалент NA

1.26 10.310.795

Trim Gasket 3'' ANSI 600

S268903 for more information see drawing and specification 

from manual in mat.nom.10.022.129 5060-01-LCH70-AA001

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/ 

………………………………………………………………………………………………………………………..

ОБРАЗЕЦ

1. Срокът за доставка е спрямо получена заявка от страна на Възложителя до мястото на доставка и трябва да бъде посочен единствено в работни дни и не трябва да бъде по-дълъг от 10 работни дни.

2. Полетата в жълт цвят са задължителни за попълване от участника. Полетата "Подробно описание и пълни технически характеристики" и "Забележка" не са задължителни и се попълват само при необходимост. 

3. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни количества, при спазване на посочените срокове за доставка.

4. Гаранционният срок на предложените изделия не трябва да бъде по-малък от 12 месеца.     

                                                                                                         

за участие в обществена поръчка с предмет: 

ДОСТАВКА НА УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Уплътнителни материали 
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1.27 10.310.811

Trim Gasket 6'' ANSI 600''

S269031 for more information see drawing and specification 

from manual in mat.nom.10.022.151 5060-01-LBC20-AA021

1.28 10.310.817 Gasket, S282694 Bonnet или еквивалент 5060-01-LBC20-AA021

1.29 10.310.824

Gland Packing S368489 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.151

Уплътнение салниково S368489 или еквивалент 5060-01-LBC20-AA021

1.30 10.310.833

Trim Gasket 3X6 ANSI 900

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

197х222х4,5 5060-01-LBC20-AA011

1.31 10.310.842

Gland Packing - S368496

Салников уплътнител от пресована графитна лента 

25,4х38х46(25,4х38х6,5) 5060-01-LCA31-AA001

1.32 10.310.852

U Cup Seal 8'' VARISEAL VAS080101

Уплътнение  8'' VAS080101 или еквивалент 5060-01-LCJ31-AA001

1.33 10.310.856

Trim Gasket 8'' PORT

GSK5080801061 или еквивалент 5060-01-LCJ31-AA001

1.34 10.310.863 Trim Gasket GSK5030301061 или еквивалент NA

1.35 10.310.868

U Cup Seal C31570-BPP

Уплътнение C31570-BPP или еквивалент NA

1.36 10.310.884

Bonnet Gasket S286650/ 61x78

Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент 5060-09-LBG31-AA001

1.37 10.310.885

Trim Gasket

Уплътнение 5060-09-LBG31-AA001

1.38 10.310.886

Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/-47x57

Спирално уплътнение -47x57 NA

1.39 10.310.899 Trim Gasket S196093-BPP или еквивалент 5060-01-LCP30-AA001

1.40 10.310.922

Cover seal - 02-80273

уплатнение за капак 02-80273 за регулиращ вентил RV502, 

DN80/200 ,PN63/25 5060-02-LBG70-AA002

1.41 10.310.923

Inner seal  02-80270 или еквивалент

Уплътнение 5060-02-LBG70-AA002

1.42 10.310.924

Seal VМ 71 0010

Уплътнение VМ 71 0010 или еквивалент 5060-02-LBG70-AA002

1.43 10.310.925

Guide seal

Уплътнение NA

1.44 10.310.931

Graphite seal VM M74 0034

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

22х34х36(22х34х6) 5060-01-LCN10-AA008

1.45 10.310.932

Cover seal 02-80917

Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент 5060-01-LCN10-AA008

1.46 10.311.375

Seat Gasket 61107963AE

Гарнитура за седло 61107963AE  или еквивалент 5060-01-LAB60-AA022

1.47 10.311.385 Set of Stem Packings (4X14207005)  или еквивалент NA

1.48 10.311.398

Set of Stem Packings 89000996

К-т набивки на стебло 89000996  или еквивалент NA

1.49 10.311.399

Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент

Уплътнение 14473680 или еквивалент 5060-01-LAB50-AA001

1.50 10.311.403

Pressure Seal Gasket 14355713

Уплътнение 14355713 или еквивалент 5060-01-LAB70-AA001

1.51 10.311.422

Gasket

Гарнитура NA

1.52 10.311.423

Gasket

Гарнитура 5060-01-LBS50-AA010

1.53 10.311.425

Gasket

Гарнитура NA

1.54 10.311.426

Уплътнение салниково от пресована графитна лента по 

чертеж

Gasket 5060-01-LBC10-AA010

1.55 10.311.427 Packing Ф115хФ95х10,3 set NA

1.56 10.311.432

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка)100х110х1,5 5060-02-LBS30-AA010

1.57 10.311.433

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 639х677х2 5060-01-LBS30-AA010

1.58 10.311.439

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 76х66х1,5 NA

1.59 10.311.440

GASKET

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 464х431х2 5060-01-LBQ60-AA020

1.60 10.311.441 Packing Ф66хФ50х8 set NA

1.61 10.311.446 Packing Ф52хФ40х6 set NA

1.62 10.311.451 GASKET - pos 3420 NA

1.63 10.311.453 Packing Ф48хФ36х6 set 5060-01-LBQ60-AA020

1.64 10.311.497 O - Ring Ф45,3хФ3,6mm NA

1.65 10.311.498 GASKET Mat.No.50038588 171C 150 150 или еквивалент NA

1.66 10.311.501 Set of gaskets 171C 150 150 150 NA

1.67 10.311.512 Packing ring Ф77хФ55х11ring 5060-01-LCQ20-AA002

1.68 10.311.513

Уплътнение салниково от пресована графитна набивка 

55х77х11

Packing ring Ф77хФ55х11cord -312 5060-01-LCQ20-AA002

1.69 10.311.514 Packing Cord 6x6mm,L=310 NA

1.70 10.311.518

Packing ring Ф32хФ20х6 ring, Mnf part number 14

Набивка пръстен Ф32хФ20х6 5060-01-LCL02-AA005

1.71 10.311.519

Packing ring 41288

Уплътнение салниково 41288 или еквивалент 5060-01-LCL02-AA005

1.72 10.311.521 О-пръстен-DIA.18,6x1,75 FPM или еквивалент NA

1.73 10.311.522 О-пръстен-DIA.30,6x2,7 FPM или еквивалент NA

1.74 10.311.525

Packing cartridge - 288

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

60х70х30( 60х70х6) 5060-01-LAE11-AA002

1.75 10.311.526

Packing ring 32х50х9

Уплътнение салниково от пресована графитна набивка 

32х50х9 5060-01-LAE11-AA002

1.76 10.311.527

Packing ring 32х50х9

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 32х50х9

5060-01-LAE11-AA002

1.77 10.311.531

O -пръстен Ф28,8хФ2,7mm

O-ring Ring Ф28,8хФ2,7mm NA
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1.78 10.311.539

Packing ring -14

Набивка пръстен - 14 5060-01-LAE11-AA005

1.79 10.311.540

Packing ring - 14

Уплътнение салниково от пресована графитна набивка 

32х50х9 5060-01-LAE11-AA005

1.80 10.311.545

O -пръстен Ф45хФ4,55mm

O-ring Ring Ф45хФ4,55mm NA

1.81 10.311.548

Packing ring - 311

Набивка пръстен - 311 5060-01-LCN11-AA002

1.82 10.311.549 Packing Cord 4x4mm,L=120,cuted by 45degr NA

1.83 10.311.555

O-пръстен Ф60хФ2,5mm

O-ring Ring Ф60хФ2,5mm NA

1.84 10.311.559

Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28

салников комплект 51х35х8 от пресована графитна лента 

(35х51х40) 5060-01-LAF11-AA004

1.85 10.311.562

Gasket for steam flange, Part 29

Парна гарнитура фланец уплътнение Спирално-навито с 

външен центриращ пръстен118x138x180x4 5060-01-LAF11-AA004

1.86 10.311.563

Gasket for water flange, Part 30

Гарнитура фланец вода, Спирално-навито с външен 

центриращ пръстен 95x115х154x4 5060-01-LAF11-AA004

1.87 10.312.430 Trim Gasket -267788 или еквивалент 5060-01-MAW10-AA011

1.88 10.312.433 U Cup Seal 10'' VAS100101 или еквивалент NA

1.89 10.312.441 Trim Gasket 286709 или еквивалент 5060-01-MAW15-AA011

1.90 10.312.443 Actuator U Cup Seal NA

1.91 10.313.119 Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 NA

1.92 10.313.120 Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 NA

1.93 10.313.121 Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 NA

1.94 10.313.122 Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 NA

1.95 10.313.123 Gasket NORI 320, RXS,DN 65,PN 250 NA

1.96 10.313.124 Gasket NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 NA

1.97 10.313.125 Packing set NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 NA

1.98 10.313.126 Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 NA

1.99 10.313.127 Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 NA

1.100 10.313.128 Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 NA

1.101 10.313.129 Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 NA

1.102 10.313.130 Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 NA

1.103 10.313.131 Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 NA

1.104 10.313.132 Gasket NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 NA

1.105 10.313.133 Packing set NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 NA

1.106 10.313.134

Packing set NORI 500 PN 320/500, DN 32-5

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

26х46х50 (26х46х10) 5060-01-LAE11-AA001

1.107 10.313.135 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 NA

1.108 10.313.136 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 NA

1.109 10.313.137 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100 NA

1.110 10.313.138 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125 NA

1.111 10.313.139 Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 NA

1.112 10.313.140 Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 NA

1.113 10.313.141 Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 5060-01-LBG60-AA001

1.114 10.313.142 Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 5060-01-LBG60-AA001

1.115 10.313.143 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 NA

1.116 10.313.144 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 NA

1.117 10.313.145 Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150 NA

1.118 10.313.146 Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1 NA

1.119 10.313.147

Gasket AKGS - A PN 160, DN 100/80

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

110х120х12 5060-01-LAF10-AA001

1.120 10.313.148 Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 5060-01-LAF10-AA001

1.121 10.313.149 Gasket ZTS-C, DN 125/100 150x140x12 или еквивалент 5060-01-LAE10-AA001

1.122 10.313.150 Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент 5060-01-LAE10-AA001

1.123 10.313.151 Gasket ZTS-C, DN 150 210x195x15 или еквивалент NA

1.124 10.313.152 Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент NA

1.125 10.313.153 Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps или еквивалент NA

1.126 10.313.154

Packing set ZTS-C, DN 200/175

Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент 5060-01-LCQ20-AA001

1.127 10.313.155 Gasket ZTS-D, DN 65/50 110x95x12 NA

1.128 10.313.156

Packing set ZTS-D, DN 65/50

Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент NA

1.129 10.313.157 Gasket ZTS-D, DN 125-200x180x15 или еквивалент NA

1.130 10.313.158

Packing set ZTS-D, DN 125

Комплект набивки ZTS-D, DN 125 NA

1.131 10.313.256

Set stem packing

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

64x90x78(64x90x13) 5060-01-LAB40-AA001

1.132 10.313.258

B/B gasket 50150095

В/В гарнитура 50150095/ или еквивалентGA251.6013DN14" 

код 70010274/100 или еквивалент

NA

1.133 10.313.262

Set stem packing

салников комплект пресована графитна лента 51х74х12 5060-01-LAB10-AA081

1.134 10.313.264

B/B gasket 50150093  или еквивалент

Уплътнение салниково от пресована графитна лента по 

чертеж 5060-01-LAB10-AA081

1.135 10.313.270

Set stem packing E-TEILE

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

45х63х60(45х63х10) 5060-01-LAB10-AA085

1.136 10.313.274

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

55х77х48

PACKING SETdia.77x55,L=23,5grafite 5060-01-MAN21-AA001

1.137 10.313.275 B/B gasket 50150091 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA085

1.138 10.313.283

Set stem packing 50 150 100

Набивка 50150100 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA001

1.139 10.313.290

B/B gasket 50150098

Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA001

1.140 10.313.295

B/B gasket ф 359,5 mm

Уплътнение салниково от пресована графитна лента по 

чертеж ф 359,5 мм 5060-01-LAB80-AA001

1.141 10.313.300 B/B gasket 50019975 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA087

1.142 10.314.322 seal kit for AROS 125/70-120-816-SO NA
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1.143 10.314.323 Set seal kit for160/56/-165 Hub NA

1.144 10.314.324 Set seal kit for 300/120 x 165 Hub NA

1.145 10.315.128 COVER GASKET SCV PN,DN700 NA

1.146 10.315.133 COVER GASKET SCV PN,DN600 NA

1.147 10.315.134 COVER GASKET SCV PN,DN450 NA

1.148 10.315.135 STUFFING BOX PACKING DN450 NA

1.149 10.315.137

уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

310X280X3

Spiral gaskets graph./st.steel 310X280X3 5060-01-LBQ60-AA020

1.150 10.315.138 STUFFING BOX PACKING DN250 NA

1.151 10.315.173 BONNET GASKET NA

1.152 10.315.174

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA

1.153 10.315.176 BONNET GASKET NA

1.154 10.315.180

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA

1.155 10.315.181 TRIM GASKET 10'' ANSI 150 NA

1.156 10.315.195

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA

1.157 10.315.199

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA

1.158 10.315.210

GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; ; Alstom; 

GMD4016401P0461" Part N 461.2  461.1, materials - graphite

Уплътнение салниково

NA

1.159 10.315.216

GLAND PACKING

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

18х30х30( 18х30х6) 5060-01-LBC10-AA210

1.160 10.315.233 BONNET GASKET NA

1.161 10.315.426 GASKET – SET CPL Pos. 30, 31, 32 SCHRO NA

1.162 10.315.437 GASKET – SET CPL Pos. 30, 31, 32 SCHRO NA

1.163 10.317.309 Sealing Ring ø250 x ø219 x 4 NA

1.164 10.317.881 gasket set for Gate valve DN250 NA

1.165 10.317.882 gasket set for Gate valve DN200 5060-02-LBC70-AA010

1.166 10.317.883 gasket set for Gate valve DN250 NA

1.167 10.317.884 gasket set for Gate valve DN80 5060-01-LAF10-AA002

1.168 10.317.885 gasket set for Gate valve DN300 5060-01-LBC20-AA012

1.169 10.317.886 gasket set for Gate valve DN250 NA

1.170 10.317.887

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN250

gasket set for Dash pot check valve DN250 5060-01-LBC55-AA002

1.171 10.317.888

gasket set for Gate valve DN200

уплътнение комплект за шибър DN200 NA

1.172 10.317.889

gasket set for Dash pot check valveDN300

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN300 NA

1.173 10.317.890 gasket set for Gate valve DN80 NA

1.174 10.317.891

gasket set for Dash pot check valveDN80

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN80 NA

1.175 10.318.433

SET OF SEALS HTGD346256P8000/GGMV800009 или 

еквивалент NA

1.176 10.318.761 Seal kit Type.142L65 SEMPELL или еквивалент NA

1.177 10.318.915 spiral wound gasket ASME B 16.20 3" 150 NA

1.178 10.318.916 spiral wound gasket ASME B 16.20 3" 5060-01-LAA10-AA101

1.179 10.318.917 spiral wound gasket ASME B 16.20 4" 150 NA

1.180 10.318.921 spiral wound gasket ASME B 16.20 8" 150 NA

1.181 10.318.922 spiral wound gasket ASME B 16.20 8" 300 5060-01-LBG01-AA010

1.182 10.318.923 spiral wound gasket ASME B 16.20 10"150 5060-01-LBG01-AA010

1.183 10.318.925 spiral wound gasket ASME B 16.20 14"300 NA

1.184 10.318.927 spiral wound gasket ASME B 16.20 2"150 5060-02-LBG90-BR201

1.185 10.318.928 spiral wound gasket ASME B 16.20 2"3/600 NA

1.186 10.318.930 spiral wound gasket ASME B 16.20 1/2"150 NA

1.187 10.318.931 spiral wound gasket ASME B 16.20 1/2"3-6 NA

1.188 10.318.932 spiral wound gasket ASME B 16.20 3/4"150 5060-01-LAB30-AA220

1.189 10.319.224 Gasket 260x20 / M26-033-250 или еквивалент NA

1.190 10.319.335 Spiral gasket 80/100/160 13CrM 4-5 или еквивалент NA

1.191 10.319.481 SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент 3,56154E+15 5060-01-LAB10-AA004

1.192 10.319.545 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN10 NA

1.193 10.319.546 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN15 NA

1.194 10.319.547 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN20 NA

1.195 10.319.548 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN25 NA

1.196 10.319.549 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN32 5060-02-LBG30-AA015

1.197 10.319.550 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN40 NA

1.198 10.319.551 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN50 NA

1.199 10.319.552 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN65 NA

1.200 10.319.553 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN80 NA

1.201 10.319.575 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 NA

1.202 10.319.576 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 5060-01-LAB30-AA220

1.203 10.319.577 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 NA

1.204 10.319.578 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 5060-01-LAB30-AA220

1.205 10.319.579 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 NA

1.206 10.319.580 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 NA

1.207 10.319.581 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 5060-01-LCH60-AA203

1.208 10.319.582 Kammprofile gask.with rings 550°C320bDN10 NA

1.209 10.319.583 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN100 NA

1.210 10.319.584 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN15 NA

1.211 10.319.585 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN25 NA

1.212 10.319.586 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN125 5060-01-LCH60-AA203

1.213 10.319.587 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN40 NA

1.214 10.319.589 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN50 NA

1.215 10.319.590 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN65 NA

1.216 10.319.592 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN80 5060-01-LAF12-AA004

1.217 10.319.593 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN100 NA

1.218 10.319.596 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN125 NA

1.219 10.319.597 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN150 NA

1.220 10.319.599 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN200 NA

1.221 10.319.673 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 NA

1.222 10.319.674 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d25DN20 5060-02-PCB

1.223 10.319.675 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d32DN25 5060-01-HTM10-AT001

1.224 10.319.676 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d40DN32 NA
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1.225 10.319.677 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d50DN40 NA

1.226 10.319.678 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d63DN50 NA

1.227 10.319.679 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d75DN65 NA

1.228 10.319.680 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 NA

1.229 10.319.681 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 NA

1.230 10.319.682 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 NA

1.231 10.319.683 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 NA

1.232 10.319.684 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150 NA

1.233 10.319.685 FlФланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 NA

1.234 10.319.686 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200 NA

1.235 10.319.687 FlФланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250 5060-09-HTK21-AJ001

1.236 10.319.688 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 NA

1.237 10.319.689 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300 5060-01-HTK82-AA005

1.238 10.319.690 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 NA

1.239 10.319.691 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 NA

1.240 10.319.812

B/B GASKET for check valve 6044 10"p.5

Уплътнение салниково от пресована графитна лента  на 

капака об.клапан 6044 - 10"по чертеж- pos.5 NA

1.241 10.319.824 B/B GASKET check valveKR400.6042-3"pos5 или еквивалент 5060-01-LBC20-AA021

1.242 10.320.533

Gland packing-V46.2121/PN400/DN10

Уплътнение салниково NA

1.243 10.320.536

Gland packing-V46.2121/PN400/DN20/25

Уплътнение салниково NA

1.244 10.320.539

Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65

Уплътнение салниково NA

1.245 10.334.163 packing cartridge set - 50042317 или еквивалент 5060-01-HAN10-AA002

1.246 10.334.165

packing ring 50072866

Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент NA

1.247 10.334.166 Packing ring 50128601 или еквивалент 5060-01-HAN10-AA002

1.248 10.334.917 О-пръстен FPM 2,62X15,54 NA

1.249 10.334.918 О-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15 NA

1.250 10.334.919 О-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20 NA

1.251 10.334.920 О-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25 NA

1.252 10.334.921 О-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32 NA

1.253 10.335.542 Фланцово уплътнение500 x500 mm NA

1.254 10.335.663

shaft sealing ring

Семеринг  30x40x7 WA/ витон 5060-09-ETH11-AA003

1.255 10.336.082 Gasket Graphite D=170mm, d=150mm,H=12mm 5060-01-LAE10-AA202

1.256 10.337.624 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 3x28 NA

1.257 10.337.626 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 28,17X3,53 D25 DN20 NA

1.258 10.337.628 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 NA

1.259 10.337.629 О-пръстен O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25 NA

1.260 10.338.861

Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE

seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE 5060-09-GAF10-AP001

1.261 10.343.908

Гарнитура от Тефлон 219мм х 250мм х 2мм 

gasket teflon 219х250х2 5060-09-ETH11-AM001

1.262 10.343.909

Гарнитура от Тефлон 240мм х 252мм х 2мм 

gasket teflon 240х252х2 5060-09-ETH11-AM001

1.263 10.343.960

О-пръстен 240 х 7мм, Витон/киселинно,масло и температуро 

устойчив/ 

О-пръстен Viton 240х7 5060-09-ETH11-AM001

1.264 10.343.961

Гарнитура от Тефлон 368мм х 222мм х 2мм

gasket teflon 368х222х2 5060-09-ETH11-AM001

1.265 10.343.962

Гарнитура от Тефлон 368мм х 242мм х 2мм 

gasket teflon 368х242х2 5060-09-ETH11-AM001

1.266 10.349.854

Seal graphite 25,4х16х6

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

25,4х16х30(25,4х16х6) NA

1.267 10.349.855

Seal graphite11х17х4

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

11х17х20(11х17х4) NA

1.268 10.349.856

Seal Spiral 42х32х3,5

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

42х32х3,5 NA

1.269 10.349.857

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

148х125х4,5

Seal Spiral 148#125#4,5 5060-01-LAA50-AA001

1.270 10.349.859

Уплътнение салниково от пресована графитна 

лента36х25х35(36х25х5)

Seal graphite 36х25х5 5060-01-LAA50-AA001

1.271 10.349.870

Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен 

315х333х364

Seal Spiral 315х333х364 5060-01-LAB10-AA010

1.272 10.349.880

Уплътнение Спирално 94х576х4,5

Seal Spiral 94х576х4,5 5060-01-LCQ10-AA002

1.273 10.353.910

Gasket 65x83x2

Уплътнение 65x83x2 NA

1.274 10.357.705

Graphite Seal 191х214х17

Уплътнение салниково 191х214х17 5060-01-LCH70-AA002

1.275 10.359.072

Фланцово уплътнение PVDF25 d mm

Фланцово уплътнение metric PVDF25 d mm 5060-09-GCQ30

1.276 10.359.074

О-пръстен PVDF16 d mm

О-ring gasket for unions PVDF16 d mm 5060-09-GCQ30

1.277 10.359.075

О-пръстен PVDF20 d mm

О--ring gasket for unions PVDF20 d mm 5060-09-GCQ30

1.278 10.359.078

Челно уплътнение 546 PVDF32 d mm

Face seal for ball valve 546 PVDF32 d mm 5060-09-GCQ30

1.279 10.364.671

Уплътнение Спирално 274 х 245 х 3,2

Spiral Wound Gaskets 274 х 245 х 3,2 5060-01-LBG60-AA001

1.280 10.365.140

Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка

Graphite Gasket 620x520x4 5060-01-LAA10-BB010

1.281 10.365.141

Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка

Graphite Gasket 600x510x4 5060-01-LAA10-BB010

1.282 10.470.139

Конусен пръстен от материал Витон D15mm

Sealing tapered Viton A D15mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 

1.283 10.470.140

П-продилен пръстен по подел  NBR черен

Sealing Tapered by model NBR black 5060-01-LBF11-AA001 

1.284 10.470.141

Конусен пръстен от материал Витон D20mm

Sealing tapered Viton A D20mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 
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1.285 10.470.142

Конусен пръстен от материал Витон D25mm

Sealing tapered Viton A D25mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 

1.286 10.470.143

Конусен пръстен от материал Витон D32mm

Sealing tapered Viton A D32mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 

1.287 10.481.884

Уплътнения за 1 ½“ шибър тип S42, материал: Графит 

Gaskets 5060-01-LAB60-AA021

1.288 10.481.885

Уплътнител за Енергетичен вентил Z15.1 127 A320 

DN50/PN320  

Gasket for Z15.1 127 A320 DN50/PN320  5060-01-LAB70-AA052

1.289 10.481.213

sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46

 гарнитура DN10PN40 d18 /24 /34 /46 NA

1.290 10.481.214

sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51

гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51 NA

1.291 10.481.215

sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71

гарнитура  DN25PN40 d35 /41 /53 /71 NA

1.292 10.481.216

sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82

гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 NA

1.293 10.481.217

sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92

гарнитура NA

1.294 10.481.218

sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127

гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 /127 NA

1.295 10.481.219

sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142

гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 /142 NA

1.296 10.481.230

sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168

гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 NA

1.297 10.481.231

sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194

гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 NA

1.298 10.481.232

sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224

гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 NA

1.299 10.487.636

Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен  и външен 

пръстен DIN EN1514-2 5060-09

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

Към настоящото Техническо предложение прилагаме …(………...) броя електронни каталози.

(Поддържаме продуктова гама под формата на електронни каталози на следния интернет адрес- ..................................(попълва се, ако е приложимо))

o Приемо-предавателен протокол;

o Сертификат за качество и/или Декларация за съответствие от завода производител;

o Чертеж на изделието (ако е приложимо);

o Копие от валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент за Производителя и Изпълнителя. Сертификата на производителя да включва производство на 

съответните уплътнителни материали. В случай, че сертификата не е на български език същият се придружава с превод на български. Всички стоки се доставят задължително със сертификат за качество;

o Декларация за съответствие. Всяка партида се придружава от отделна декларация;

o Сертификат за произхода на материала за производство с технически лист - от производителя на материала, сертификат за съответствие;

Документи придружаващи конкретната доставка:

o Графитни набивки за тръбопроводна арматура високо, средно и ниско налягане, прегрята и наситена пара и вода.

• Документ за изпитание от акредитирана лаборатория за съдържание на сяра, инконел и загуба на маса при посочените работни параметри.

• Документ за изпитание на набивката в стенд с възвратно постъпателни движения с резултати за отделяни вредни емисии.

• Сертификат за вложени материали.

o Набивки за помпи.

• Документ за изпитание от акредитирана лаборатория при посочените работни параметри.

• Сертификат за вложени материали.

o Набивки за студена и отпадна вода, масла и горива, абразиви и химикали.

• Документ за изпитание от акредитирана лаборатория при посочените работни параметри.

• Сертификат за вложени материали.

o Графитни уплътнителни пръстени за арматура.

• Документ за изпитание от акредитирана лаборатория за съдържание на сяра, инконел и загуба на маса при посочените работни параметри.

• Сертификат за вложени материали.

o Тефлонови ленти от оплетен експандиран тефлон с лепилна лента.

• Сертификат за вложени материали.

Доставки без изискуемите документи няма да бъдат приемани от Възложителя. 

Допълнителни придружаващи документи към доставките на:
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ОБРАЗЕЦ 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „в“ и б. „г“ от ППЗОП  

от участник в обществена поръчка с предмет: 

“Доставка на уплътнителни материали” 

Долуподписаният/ната            

с ЕГН   , притежаващ лична карта №    , издадена на     

от МВР, гр.    , адрес:                  ,  

представляващ     в качеството си на       

  със седалище         и адрес на 

управление:        , тел./факс:   , вписано в 

търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК №   , ИН по ЗДДС № 

    

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

1. Съгласен съм с клаузите в приложения проект на рамково споразумение. 

2. Срокът на валидност на офертата за участие в процедурата е 4 месеца, считано от 

крайната дата за получаване на оферта. 

 
 
 
   г      Декларатор:     

 

 

 

 

Забележка: Декларацията се подписва от лицето/лицата, представляващи кандидата (по 

чл. 40, ал. 2 от ППЗОП) и се представя в оригинал. 

 



№
Ей И Ес-3С

мат.номер
Описание

Ей И Ес-3С 

KKS номер

Мерна 

единица
Количество

Ед.цена   

BGN
Стойност BGN 

. . . . . . . .

1 . . . . .

1.1 10.310.617

Set of gaskets Id. Nr. 18084421

комплект гарнитури за HPK-Sx 80-250, Зав. № 

997122909400010000

Част 99-9 set of gaskets, Id. Nr. 18084421 или 

еквивалент NA

бр. 1 0,00

1.2 10.310.664

Trim Gasket 10"ANSI 600 - S267466Q for more 

information see drawing and specification from manual 

in mat.nom.10.021.795 или еквивалент 5060-01-LBC55-AA001

бр. 1 0,00

1.3 10.310.668

Bonnet Gasket S286657 for more information see 

drawing and specification from manual in 

mat.nom.10.021.795

Гарнитура S286657 или еквивалент 5060-01-LBC55-AA001

бр. 1 0,00

1.4 10.310.670

Gland Packing - S368493 for more information see 

drawing and specification from manual in 

mat.nom.10.021.795

Салников уплътнител от пресована графитна лента 

25х38х26(25х38х6,5) 5060-01-LBC55-AA001

бр. 1 0,00

1.5 10.310.673

Gasket S356999

гарнитура от маслоустойчива гума S356999 5060-01-LBC20-AA011
бр. 1 0,00

1.6 10.310.674

U Cup Seal 45,8X38,4X4 - S357800

Семеринга маслоустойчива 45,8 х 38,4 х 4мм -  

S357800 NA

бр. 1 0,00

1.7 10.310.675

О-пръстен (Inner) S357801

О-пръстен от маслоустойчив каучук 38 х 2,6мм - 

S357801 5060-01-LBC20-AA011

бр. 1 0,00

1.8 10.310.676

О-пръстен (Outer) S357802

О-пръстен от маслоустойчив каучук 49,2 х 2,7мм - 

S357802 5060-01-LBC20-AA011

бр. 1 0,00

1.9 10.310.682

Pressure Seal C22971UBPP

Графитно Уплътнение от пресована графитна лента по 

чертеж 249х271х20 5060-01-LAB40-AA002

бр. 1 0,00

1.10 10.310.688

Trim Gasket 8" ANSI 2500 - S269593

Гарнитура 8" ANSI 2500 - S269593 5060-01-LAB40-AA002
бр. 1 0,00

1.11 10.310.690

U Cup Seal C27727-BPP

Уплътнение C27727-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA002
бр. 1 0,00

1.12 10.310.695

U Cup Seal C33753-BPP

Уплътнение C33753-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA002
бр. 1 0,00

1.13 10.310.708

Trim Gasket 6'' ANSI 2500 S269034/10460021 или 

еквивалент

спирално-навито у-е 165х185х4.5 5060-01-LAB40-AA012

бр. 1 0,00

1.14 10.310.710

Trim Gasket 4'' ANSI 2500-S286166/10460022

спирално-навито у-е S286166 или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012
бр. 1 0,00

1.15 10.310.711

U Cup Seal 4'' VARISEAL 

VAS040101 или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012
бр. 1 0,00

1.16 10.310.729

U Cup Seal C33778-BPP

Уплътнение C33778-BPP или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012
бр. 1 0,00

1.17 10.310.731

Gland Packing C15586-BPP

Комплект набивки за система с постоянен натяг на 

захранващ вентил Copes-Vulcan DN150 4 шпилки 

/10460023/ , / C15586-BPP/ или еквивалент 5060-01-LAB40-AA012

бр. 1 0,00

1.18 10.310.732

Pressure Seal ring C30881ABPP/10460025

Customer Material No: CW32703/01 - ITEM 46 или 

еквивалент NA

бр. 1 0,00

Приложение 1                                                                                                                               Документ № МЕ1-ALL-TRM-0381-A1

ДОСТАВКА НА УПЛЪТНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Забележки: 

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС 

………………………………………………………………………………………………………………….

Уплътнителни материали

1 За коректно попълване на ценовото предложение, моля попълненете само жълтите полета. 

2. Посочените цени да се попълват без ДДС.

3. Количествата, които ще се консумират ще се формират според нуждите на Възложителя и ще бъдат уточнени със всеки последващ вътрешно 

конкурентен избор.

4. При заявка Изпълнителят следва да достави заявените от Възложителя количества, без да ангажира Възложителя с условия за минимални доставни 

количества.

5. Цените се определят при условие на доставка DDP площадката на Възложителя, съгласно INCOTERMS 2015. Транспортните разходи до склада на 

Възложителя ще се поемат от Изпълнителя.

6. Точка 3.Непредвидени разходи се прибавя автоматично към сбора на предложените единични цени и формира крайна сума, въз основа, на която се 

класират участниците. 

7. Предложеният процент отстъпка от участника при поръчка от електронните каталози на участника не е част от оценката на офертата.                                                                                                                                                                                                                                         

8. Сборът от предложените единични цени е необходим и ще се ползва само за целите на класирането

9. Единична цена обхваща доставка на уплътнителни материали, вкл. всички непредвидени разходи, тестове съгласно спецификацията.

10. Посочените изделия са прогнозни (най-често използвани изделия), като Възложителя не се задължава да спазва точно посочения асортимент и 

количество. Плащането по договора ще се извършва на база доставени количества.



1.19 10.310.761

Trim Gasket 4'' ANSI 600 -S325432 for more information 

see drawing and specification from manual in 

mat.nom.10.022.043

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

110х128х4,5 5060-01-LCA35-AA001

бр. 1 0,00

1.20 10.310.763

Trim Gasket 8'' ANSI 600 for more information see 

drawing and specification from manual in 

mat.nom.10.022.043

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

211х232х4,5 5060-01-LBC20-AA011

бр. 1 0,00

1.21 10.310.767

Bonnet Gasket - 50150093/S197477 for more 

information see drawing and specification from manual 

in mat.nom.10.022.043

Гарнитура  50150093/S197477 5060-01-LBC20-AA011

бр. 1 0,00

1.22 10.310.769

Gland Packing for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.043

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

19х32х46(19х32х6,5) 5060-01-LCH60-AA001

бр. 1 0,00

1.23 10.310.777

U Cup Seal 3" - VAS030101/50032080

Уплътнение 3"-VAS030101/50032080 или еквивалент 5060-01-LCA35-AA001

бр. 1 0,00

1.24 10.310.788

Bonnet Gasket - 311

Гарнитура - 311 5060-01-LCA35-AA001
бр. 1 0,00

1.25 10.310.794

Trim Gasket GSK5040301061

Уплътнение GSK5040301061 или еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.26 10.310.795

Trim Gasket 3'' ANSI 600

S268903 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.129 5060-01-LCH70-AA001

бр. 1 0,00

1.27 10.310.811

Trim Gasket 6'' ANSI 600''

S269031 for more information see drawing and 

specification from manual in mat.nom.10.022.151 5060-01-LBC20-AA021

бр. 1 0,00

1.28 10.310.817 Gasket, S282694 Bonnet или еквивалент 5060-01-LBC20-AA021 бр. 1 0,00

1.29 10.310.824

Gland Packing S368489 for more information see 

drawing and specification from manual in 

mat.nom.10.022.151

Уплътнение салниково S368489 или еквивалент 5060-01-LBC20-AA021

бр. 1 0,00

1.30 10.310.833

Trim Gasket 3X6 ANSI 900

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

197х222х4,5 5060-01-LBC20-AA011

бр. 1 0,00

1.31 10.310.842

Gland Packing - S368496

Салников уплътнител от пресована графитна лента 

25,4х38х46(25,4х38х6,5) 5060-01-LCA31-AA001

бр. 1 0,00

1.32 10.310.852

U Cup Seal 8'' VARISEAL VAS080101

Уплътнение  8'' VAS080101 или еквивалент 5060-01-LCJ31-AA001
бр. 1 0,00

1.33 10.310.856

Trim Gasket 8'' PORT

GSK5080801061 или еквивалент 5060-01-LCJ31-AA001
бр. 1 0,00

1.34 10.310.863 Trim Gasket GSK5030301061 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.35 10.310.868

U Cup Seal C31570-BPP

Уплътнение C31570-BPP или еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.36 10.310.884

Bonnet Gasket S286650/ 61x78

Спирално уплътнение S286650/ 61x78 или еквивалент 5060-09-LBG31-AA001

бр. 1 0,00

1.37 10.310.885

Trim Gasket

Уплътнение 5060-09-LBG31-AA001
бр. 1 0,00

1.38 10.310.886

Trim Gasket 1,5 PLUG - S286712/-47x57

Спирално уплътнение -47x57 NA
бр. 1 0,00

1.39 10.310.899 Trim Gasket S196093-BPP или еквивалент 5060-01-LCP30-AA001 бр. 1 0,00

1.40 10.310.922

Cover seal - 02-80273

уплатнение за капак 02-80273 за регулиращ вентил 

RV502, DN80/200 ,PN63/25 5060-02-LBG70-AA002

бр. 1 0,00

1.41 10.310.923

Inner seal  02-80270 или еквивалент

Уплътнение 5060-02-LBG70-AA002
бр. 1 0,00

1.42 10.310.924

Seal VМ 71 0010

Уплътнение VМ 71 0010 или еквивалент 5060-02-LBG70-AA002
бр. 1 0,00

1.43 10.310.925

Guide seal

Уплътнение NA
бр. 1 0,00

1.44 10.310.931

Graphite seal VM M74 0034

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

22х34х36(22х34х6) 5060-01-LCN10-AA008

бр. 1 0,00

1.45 10.310.932

Cover seal 02-80917

Пръстен клингер 02-80917 или еквивалент 5060-01-LCN10-AA008
бр. 1 0,00

1.46 10.311.375

Seat Gasket 61107963AE

Гарнитура за седло 61107963AE  или еквивалент 5060-01-LAB60-AA022
бр. 1 0,00

1.47 10.311.385 Set of Stem Packings (4X14207005)  или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.48 10.311.398

Set of Stem Packings 89000996

К-т набивки на стебло 89000996  или еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.49 10.311.399

Pressure Seal Gasket 14473680 или еквивалент

Уплътнение 14473680 или еквивалент 5060-01-LAB50-AA001
бр. 1 0,00

1.50 10.311.403

Pressure Seal Gasket 14355713

Уплътнение 14355713 или еквивалент 5060-01-LAB70-AA001
бр. 1 0,00

1.51 10.311.422

Gasket

Гарнитура NA
бр. 1 0,00

1.52 10.311.423

Gasket

Гарнитура 5060-01-LBS50-AA010
бр. 1 0,00

1.53 10.311.425

Gasket

Гарнитура NA
бр. 1 0,00



1.54 10.311.426

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

по чертеж

Gasket 5060-01-LBC10-AA010

бр. 1 0,00

1.55 10.311.427 Packing Ф115хФ95х10,3 set NA бр. 1 0,00

1.56 10.311.432

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка)100х110х1,5 5060-02-LBS30-AA010

бр. 1 0,00

1.57 10.311.433

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 639х677х2 5060-01-LBS30-AA010

бр. 1 0,00

1.58 10.311.439

Gasket

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 76х66х1,5 NA

бр. 1 0,00

1.59 10.311.440

GASKET

уплътнение от листов материал(графит с неръждаема 

вложка) 464х431х2 5060-01-LBQ60-AA020

бр. 1 0,00

1.60 10.311.441 Packing Ф66хФ50х8 set NA бр. 1 0,00

1.61 10.311.446 Packing Ф52хФ40х6 set NA бр. 1 0,00

1.62 10.311.451 GASKET - pos 3420 NA бр. 1 0,00

1.63 10.311.453 Packing Ф48хФ36х6 set 5060-01-LBQ60-AA020 бр. 1 0,00

1.64 10.311.497 O - Ring Ф45,3хФ3,6mm NA бр. 1 0,00

1.65 10.311.498

GASKET Mat.No.50038588 171C 150 150 или 

еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.66 10.311.501 Set of gaskets 171C 150 150 150 NA бр. 1 0,00

1.67 10.311.512 Packing ring Ф77хФ55х11ring 5060-01-LCQ20-AA002 бр. 1 0,00

1.68 10.311.513

Уплътнение салниково от пресована графитна 

набивка 55х77х11

Packing ring Ф77хФ55х11cord -312 5060-01-LCQ20-AA002

бр. 1 0,00

1.69 10.311.514 Packing Cord 6x6mm,L=310 NA бр. 1 0,00

1.70 10.311.518

Packing ring Ф32хФ20х6 ring, Mnf part number 14

Набивка пръстен Ф32хФ20х6 5060-01-LCL02-AA005
бр. 1 0,00

1.71 10.311.519

Packing ring 41288

Уплътнение салниково 41288 или еквивалент 5060-01-LCL02-AA005
бр. 1 0,00

1.72 10.311.521 О-пръстен-DIA.18,6x1,75 FPM или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.73 10.311.522 О-пръстен-DIA.30,6x2,7 FPM или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.74 10.311.525

Packing cartridge - 288

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

60х70х30( 60х70х6) 5060-01-LAE11-AA002

бр. 1 0,00

1.75 10.311.526

Packing ring 32х50х9

Уплътнение салниково от пресована графитна 

набивка 32х50х9 5060-01-LAE11-AA002

бр. 1 0,00

1.76 10.311.527

Packing ring 32х50х9

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

32х50х9 5060-01-LAE11-AA002

бр. 1 0,00

1.77 10.311.531

O -пръстен Ф28,8хФ2,7mm

O-ring Ring Ф28,8хФ2,7mm NA
бр. 1 0,00

1.78 10.311.539

Packing ring -14

Набивка пръстен - 14 5060-01-LAE11-AA005
бр. 1 0,00

1.79 10.311.540

Packing ring - 14

Уплътнение салниково от пресована графитна 

набивка 32х50х9 5060-01-LAE11-AA005

бр. 1 0,00

1.80 10.311.545

O -пръстен Ф45хФ4,55mm

O-ring Ring Ф45хФ4,55mm NA
бр. 1 0,00

1.81 10.311.548

Packing ring - 311

Набивка пръстен - 311 5060-01-LCN11-AA002
бр. 1 0,00

1.82 10.311.549 Packing Cord 4x4mm,L=120,cuted by 45degr NA бр. 1 0,00

1.83 10.311.555

O-пръстен Ф60хФ2,5mm

O-ring Ring Ф60хФ2,5mm NA
бр. 1 0,00

1.84 10.311.559

Packing set, Graphite, Part 15: 4N-2098-28

салников комплект 51х35х8 от пресована графитна 

лента (35х51х40) 5060-01-LAF11-AA004

бр. 1 0,00

1.85 10.311.562

Gasket for steam flange, Part 29

Парна гарнитура фланец уплътнение Спирално-

навито с външен центриращ пръстен118x138x180x4 5060-01-LAF11-AA004

бр. 1 0,00

1.86 10.311.563

Gasket for water flange, Part 30

Гарнитура фланец вода, Спирално-навито с външен 

центриращ пръстен 95x115х154x4 5060-01-LAF11-AA004

бр. 1 0,00

1.87 10.312.430 Trim Gasket -267788 или еквивалент 5060-01-MAW10-AA011 бр. 1 0,00

1.88 10.312.433 U Cup Seal 10'' VAS100101 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.89 10.312.441 Trim Gasket 286709 или еквивалент 5060-01-MAW15-AA011 бр. 1 0,00

1.90 10.312.443 Actuator U Cup Seal NA бр. 1 0,00

1.91 10.313.119 Packing set NORI 500 DN 65,PN 320 NA бр. 1 0,00

1.92 10.313.120 Gasket NORI 160, RXS, DN 100,PN 100 NA бр. 1 0,00

1.93 10.313.121 Packing set NORI 160, DN 50,PN 160 NA бр. 1 0,00

1.94 10.313.122 Gasket NORI 160, DN 50,PN 160 NA бр. 1 0,00

1.95 10.313.123 Gasket NORI 320, RXS,DN 65,PN 250 NA бр. 1 0,00

1.96 10.313.124 Gasket NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 NA бр. 1 0,00

1.97 10.313.125 Packing set NORI 320, ZXSF, DN 80,PN 320 NA бр. 1 0,00

1.98 10.313.126 Packing set NORI 320, DN 32-50, PN 250/3 NA бр. 1 0,00

1.99 10.313.127 Gasket NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 NA бр. 1 0,00

1.100 10.313.128 Packing set NORI 40 ZXS, DN 40, PN 40 NA бр. 1 0,00

1.101 10.313.129 Gasket NORI 40 ZXS, DN 50, PN 40 NA бр. 1 0,00

1.102 10.313.130 Gasket NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 NA бр. 1 0,00



1.103 10.313.131 Packing set NORI 40,ZXS, DN 80,PN 40 NA бр. 1 0,00

1.104 10.313.132 Gasket NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 NA бр. 1 0,00

1.105 10.313.133 Packing set NORI 40 ZXSF, DN 100/PN40 NA бр. 1 0,00

1.106 10.313.134

Packing set NORI 500 PN 320/500, DN 32-5

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

26х46х50 (26х46х10) 5060-01-LAE11-AA001

бр. 1 0,00

1.107 10.313.135 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 NA бр. 1 0,00

1.108 10.313.136 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 80 NA бр. 1 0,00

1.109 10.313.137 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125/100 NA бр. 1 0,00

1.110 10.313.138 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 125 NA бр. 1 0,00

1.111 10.313.139 Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 150 NA бр. 1 0,00

1.112 10.313.140 Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25, DN 15 NA бр. 1 0,00

1.113 10.313.141 Gasket STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 200 5060-01-LBG60-AA001 бр. 1 0,00

1.114 10.313.142 Packing set STAAL-40, AKDS, PN 25/40, DN 5060-01-LBG60-AA001 бр. 1 0,00

1.115 10.313.143 Gasket STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 NA бр. 1 0,00

1.116 10.313.144 Packing set STAAL 40, AKDS, PN 40,DN 250 NA бр. 1 0,00

1.117 10.313.145 Gasket STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 150 NA бр. 1 0,00

1.118 10.313.146 Packing set STAAL 100, AKDS, PN 100,DN 1 NA бр. 1 0,00

1.119 10.313.147

Gasket AKGS - A PN 160, DN 100/80

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

110х120х12 5060-01-LAF10-AA001

бр. 1 0,00

1.120 10.313.148 Packing set AKGS - A PN 160, DN 100/80 5060-01-LAF10-AA001 бр. 1 0,00

1.121 10.313.149 Gasket ZTS-C, DN 125/100 150x140x12 или еквивалент 5060-01-LAE10-AA001
бр. 1 0,00

1.122 10.313.150 Packing set ZTS-C, DN 125/100 или еквивалент 5060-01-LAE10-AA001 бр. 1 0,00

1.123 10.313.151 Gasket ZTS-C, DN 150 210x195x15 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.124 10.313.152 Packing set ZTS-C, DN 150 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.125 10.313.153

Gasket ZTS-C, DN 200/175-met.end caps или 

еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.126 10.313.154

Packing set ZTS-C, DN 200/175

Комплект набивки ZTS-C, DN 200/175 или еквивалент 5060-01-LCQ20-AA001

бр. 1 0,00

1.127 10.313.155 Gasket ZTS-D, DN 65/50 110x95x12 NA бр. 1 0,00

1.128 10.313.156

Packing set ZTS-D, DN 65/50

Комплект набивки ZTS-D, DN 65/50 или еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.129 10.313.157 Gasket ZTS-D, DN 125-200x180x15 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.130 10.313.158

Packing set ZTS-D, DN 125

Комплект набивки ZTS-D, DN 125 NA
бр. 1 0,00

1.131 10.313.256

Set stem packing

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

64x90x78(64x90x13) 5060-01-LAB40-AA001

бр. 1 0,00

1.132 10.313.258

B/B gasket 50150095

В/В гарнитура 50150095/ или 

еквивалентGA251.6013DN14" код 70010274/100 или 

еквивалент NA

бр. 1 0,00

1.133 10.313.262

Set stem packing

салников комплект пресована графитна лента 

51х74х12 5060-01-LAB10-AA081

бр. 1 0,00

1.134 10.313.264

B/B gasket 50150093  или еквивалент

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

по чертеж 5060-01-LAB10-AA081

бр. 1 0,00

1.135 10.313.270

Set stem packing E-TEILE

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

45х63х60(45х63х10) 5060-01-LAB10-AA085

бр. 1 0,00

1.136 10.313.274

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

55х77х48

PACKING SETdia.77x55,L=23,5grafite 5060-01-MAN21-AA001

бр. 1 0,00

1.137 10.313.275 B/B gasket 50150091 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA085 бр. 1 0,00

1.138 10.313.283

Set stem packing 50 150 100

Набивка 50150100 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA001
бр. 1 0,00

1.139 10.313.290

B/B gasket 50150098

Уплътнение графитно 50150098 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA001
бр. 1 0,00

1.140 10.313.295

B/B gasket ф 359,5 mm

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

по чертеж ф 359,5 мм 5060-01-LAB80-AA001

бр. 1 0,00

1.141 10.313.300 B/B gasket 50019975 или еквивалент 5060-01-LAB10-AA087 бр. 1 0,00

1.142 10.314.322 seal kit for AROS 125/70-120-816-SO NA бр. 1 0,00

1.143 10.314.323 Set seal kit for160/56/-165 Hub NA бр. 1 0,00

1.144 10.314.324 Set seal kit for 300/120 x 165 Hub NA бр. 1 0,00

1.145 10.315.128 COVER GASKET SCV PN,DN700 NA бр. 1 0,00

1.146 10.315.133 COVER GASKET SCV PN,DN600 NA бр. 1 0,00

1.147 10.315.134 COVER GASKET SCV PN,DN450 NA бр. 1 0,00

1.148 10.315.135 STUFFING BOX PACKING DN450 NA бр. 1 0,00

1.149 10.315.137

уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

310X280X3

Spiral gaskets graph./st.steel 310X280X3 5060-01-LBQ60-AA020

бр. 1 0,00

1.150 10.315.138 STUFFING BOX PACKING DN250 NA бр. 1 0,00

1.151 10.315.173 BONNET GASKET NA бр. 1 0,00

1.152 10.315.174

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.153 10.315.176 BONNET GASKET NA бр. 1 0,00

1.154 10.315.180

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.155 10.315.181 TRIM GASKET 10'' ANSI 150 NA бр. 1 0,00



1.156 10.315.195

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.157 10.315.199

GLAND PACKING

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.158 10.315.210

GLAND PACKING 1-52-25; VALVES-CONDENSATE; ; 

Alstom; GMD4016401P0461" Part N 461.2  461.1, 

materials - graphite

Уплътнение салниково NA

бр. 1 0,00

1.159 10.315.216

GLAND PACKING

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

18х30х30( 18х30х6) 5060-01-LBC10-AA210

бр. 1 0,00

1.160 10.315.233 BONNET GASKET NA бр. 1 0,00

1.161 10.315.426 GASKET – SET CPL Pos. 30, 31, 32 SCHRO NA бр. 1 0,00

1.162 10.315.437 GASKET – SET CPL Pos. 30, 31, 32 SCHRO NA бр. 1 0,00

1.163 10.317.309 Sealing Ring ø250 x ø219 x 4 NA бр. 1 0,00

1.164 10.317.881 gasket set for Gate valve DN250 NA бр. 1 0,00

1.165 10.317.882 gasket set for Gate valve DN200 5060-02-LBC70-AA010 бр. 1 0,00

1.166 10.317.883 gasket set for Gate valve DN250 NA бр. 1 0,00

1.167 10.317.884 gasket set for Gate valve DN80 5060-01-LAF10-AA002 бр. 1 0,00

1.168 10.317.885 gasket set for Gate valve DN300 5060-01-LBC20-AA012 бр. 1 0,00

1.169 10.317.886 gasket set for Gate valve DN250 NA бр. 1 0,00

1.170 10.317.887

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN250

gasket set for Dash pot check valve DN250 5060-01-LBC55-AA002
бр. 1 0,00

1.171 10.317.888

gasket set for Gate valve DN200

уплътнение комплект за шибър DN200 NA
бр. 1 0,00

1.172 10.317.889

gasket set for Dash pot check valveDN300

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN300 NA
бр. 1 0,00

1.173 10.317.890 gasket set for Gate valve DN80 NA бр. 1 0,00

1.174 10.317.891

gasket set for Dash pot check valveDN80

Уплътнения графитни комплект по чертеж DN80 NA
бр. 1 0,00

1.175 10.318.433

SET OF SEALS HTGD346256P8000/GGMV800009 или 

еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.176 10.318.761 Seal kit Type.142L65 SEMPELL или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.177 10.318.915 spiral wound gasket ASME B 16.20 3" 150 NA бр. 1 0,00

1.178 10.318.916 spiral wound gasket ASME B 16.20 3" 5060-01-LAA10-AA101
бр. 1 0,00

1.179 10.318.917 spiral wound gasket ASME B 16.20 4" 150 NA бр. 1 0,00

1.180 10.318.921 spiral wound gasket ASME B 16.20 8" 150 NA бр. 1 0,00

1.181 10.318.922 spiral wound gasket ASME B 16.20 8" 300 5060-01-LBG01-AA010 бр. 1 0,00

1.182 10.318.923 spiral wound gasket ASME B 16.20 10"150 5060-01-LBG01-AA010 бр. 1 0,00

1.183 10.318.925 spiral wound gasket ASME B 16.20 14"300 NA бр. 1 0,00

1.184 10.318.927 spiral wound gasket ASME B 16.20 2"150 5060-02-LBG90-BR201 бр. 1 0,00

1.185 10.318.928 spiral wound gasket ASME B 16.20 2"3/600 NA бр. 1 0,00

1.186 10.318.930 spiral wound gasket ASME B 16.20 1/2"150 NA бр. 1 0,00

1.187 10.318.931 spiral wound gasket ASME B 16.20 1/2"3-6 NA бр. 1 0,00

1.188 10.318.932 spiral wound gasket ASME B 16.20 3/4"150 5060-01-LAB30-AA220 бр. 1 0,00

1.189 10.319.224 Gasket 260x20 / M26-033-250 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.190 10.319.335 Spiral gasket 80/100/160 13CrM 4-5 или еквивалент NA бр. 1 0,00

1.191 10.319.481

SEAT RING GASKET 4" 78400 или еквивалент 

3,56154E+15 5060-01-LAB10-AA004
бр. 1 0,00

1.192 10.319.545 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN10 NA бр. 1 0,00

1.193 10.319.546 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN15 NA бр. 1 0,00

1.194 10.319.547 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN20 NA бр. 1 0,00

1.195 10.319.548 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN25 NA бр. 1 0,00

1.196 10.319.549 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN32 5060-02-LBG30-AA015 бр. 1 0,00

1.197 10.319.550 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN40 NA бр. 1 0,00

1.198 10.319.551 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN50 NA бр. 1 0,00

1.199 10.319.552 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN65 NA бр. 1 0,00

1.200 10.319.553 Spiral gasket w/out rings 550°C,100bDN80 NA бр. 1 0,00

1.201 10.319.575 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN10 NA бр. 1 0,00

1.202 10.319.576 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN15 5060-01-LAB30-AA220 бр. 1 0,00

1.203 10.319.577 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN25 NA бр. 1 0,00

1.204 10.319.578 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN40 5060-01-LAB30-AA220 бр. 1 0,00

1.205 10.319.579 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN50 NA бр. 1 0,00

1.206 10.319.580 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN65 NA бр. 1 0,00

1.207 10.319.581 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN80 5060-01-LCH60-AA203 бр. 1 0,00

1.208 10.319.582 Kammprofile gask.with rings 550°C320bDN10 NA бр. 1 0,00

1.209 10.319.583 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN100 NA бр. 1 0,00

1.210 10.319.584 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN15 NA бр. 1 0,00

1.211 10.319.585 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN25 NA бр. 1 0,00

1.212 10.319.586 Spiral gasket with rings 550°C,100bDN125 5060-01-LCH60-AA203 бр. 1 0,00

1.213 10.319.587 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN40 NA бр. 1 0,00

1.214 10.319.589 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN50 NA бр. 1 0,00

1.215 10.319.590 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN65 NA бр. 1 0,00

1.216 10.319.592 Kammprofile gask.with ring 550°C,320bDN80 5060-01-LAF12-AA004 бр. 1 0,00

1.217 10.319.593 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN100 NA бр. 1 0,00

1.218 10.319.596 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN125 NA бр. 1 0,00

1.219 10.319.597 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN150 NA бр. 1 0,00

1.220 10.319.599 Kammprofile gask.with ring 550°C320bDN200 NA бр. 1 0,00

1.221 10.319.673 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d20DN15 NA бр. 1 0,00

1.222 10.319.674 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d25DN20 5060-02-PCB бр. 1 0,00

1.223 10.319.675 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d32DN25 5060-01-HTM10-AT001 бр. 1 0,00



1.224 10.319.676 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d40DN32 NA бр. 1 0,00

1.225 10.319.677 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d50DN40 NA бр. 1 0,00

1.226 10.319.678 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d63DN50 NA бр. 1 0,00

1.227 10.319.679 Fl Фланцово уплътнениеNBR PN16 d75DN65 NA бр. 1 0,00

1.228 10.319.680 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d90DN80 NA бр. 1 0,00

1.229 10.319.681 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d110DN100 NA бр. 1 0,00

1.230 10.319.682 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d125DN100 NA бр. 1 0,00

1.231 10.319.683 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d140DN125 NA бр. 1 0,00

1.232 10.319.684 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d180/160DN150 NA бр. 1 0,00

1.233 10.319.685 FlФланцово уплътнение NBR PN16 d200DN200 NA бр. 1 0,00

1.234 10.319.686 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d225DN200 NA бр. 1 0,00

1.235 10.319.687 FlФланцово уплътнение NBR PN16 d250DN250 5060-09-HTK21-AJ001 бр. 1 0,00

1.236 10.319.688 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d280DN250 NA бр. 1 0,00

1.237 10.319.689 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d315DN300 5060-01-HTK82-AA005 бр. 1 0,00

1.238 10.319.690 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d355DN350 NA бр. 1 0,00

1.239 10.319.691 Fl Фланцово уплътнение NBR PN16 d400DN400 NA бр. 1 0,00

1.240 10.319.812

B/B GASKET for check valve 6044 10"p.5

Уплътнение салниково от пресована графитна лента  

на капака об.клапан 6044 - 10"по чертеж- pos.5 NA

бр. 1 0,00

1.241 10.319.824

B/B GASKET check valveKR400.6042-3"pos5 или 

еквивалент 5060-01-LBC20-AA021
бр. 1 0,00

1.242 10.320.533

Gland packing-V46.2121/PN400/DN10

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.243 10.320.536

Gland packing-V46.2121/PN400/DN20/25

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.244 10.320.539

Gland packing-V46.2121/PN400/DN50/65

Уплътнение салниково NA
бр. 1 0,00

1.245 10.334.163 packing cartridge set - 50042317 или еквивалент 5060-01-HAN10-AA002 бр. 1 0,00

1.246 10.334.165

packing ring 50072866

Графитно уплътнение 50072866 или еквивалент NA
бр. 1 0,00

1.247 10.334.166 Packing ring 50128601 или еквивалент 5060-01-HAN10-AA002 бр. 1 0,00

1.248 10.334.917 О-пръстен FPM 2,62X15,54 NA бр. 1 0,00

1.249 10.334.918 О-пръстен FPM 20,22X3,53 20DN15 NA бр. 1 0,00

1.250 10.334.919 О-пръстен FPM 28,17X3,53 25DN20 NA бр. 1 0,00

1.251 10.334.920 О-пръстен FPM 32,93X3,53 32DN25 NA бр. 1 0,00

1.252 10.334.921 О-пръстен FPM 40,65X5,34 40DN32 NA бр. 1 0,00

1.253 10.335.542 Фланцово уплътнение500 x500 mm NA бр. 1 0,00

1.254 10.335.663

shaft sealing ring

Семеринг  30x40x7 WA/ витон 5060-09-ETH11-AA003
бр. 1 0,00

1.255 10.336.082 Gasket Graphite D=170mm, d=150mm,H=12mm 5060-01-LAE10-AA202 бр. 1 0,00

1.256 10.337.624 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 3x28 NA бр. 1 0,00

1.257 10.337.626 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 28,17X3,53 D25 DN20 NA
бр. 1 0,00

1.258 10.337.628 О-пръстен O-ring Gasket, EPDM 32,9x3,53 D32 DN25 NA бр. 1 0,00

1.259 10.337.629 О-пръстен O-ring Gasket, FPM 32,93x3,53 D32 DN25 NA бр. 1 0,00

1.260 10.338.861

Семеринг SC 150X180X12 WA-SILICONE

seal ring SC 150X180X12 WA-SILICONE 5060-09-GAF10-AP001
бр. 1 0,00

1.261 10.343.908

Гарнитура от Тефлон 219мм х 250мм х 2мм 

gasket teflon 219х250х2 5060-09-ETH11-AM001
бр. 1 0,00

1.262 10.343.909

Гарнитура от Тефлон 240мм х 252мм х 2мм 

gasket teflon 240х252х2 5060-09-ETH11-AM001
бр. 1 0,00

1.263 10.343.960

О-пръстен 240 х 7мм, Витон/киселинно,масло и 

температуро устойчив/ 

О-пръстен Viton 240х7 5060-09-ETH11-AM001

бр. 1 0,00

1.264 10.343.961

Гарнитура от Тефлон 368мм х 222мм х 2мм

gasket teflon 368х222х2 5060-09-ETH11-AM001
бр. 1 0,00

1.265 10.343.962

Гарнитура от Тефлон 368мм х 242мм х 2мм 

gasket teflon 368х242х2 5060-09-ETH11-AM001
бр. 1 0,00

1.266 10.349.854

Seal graphite 25,4х16х6

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

25,4х16х30(25,4х16х6) NA

бр. 1 0,00

1.267 10.349.855

Seal graphite11х17х4

Уплътнение салниково от пресована графитна лента 

11х17х20(11х17х4) NA

бр. 1 0,00

1.268 10.349.856

Seal Spiral 42х32х3,5

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

42х32х3,5 NA

бр. 1 0,00

1.269 10.349.857

Уплътнение Спирално-навито без вътр.и вън.пръстен 

148х125х4,5

Seal Spiral 148#125#4,5 5060-01-LAA50-AA001

бр. 1 0,00

1.270 10.349.859

Уплътнение салниково от пресована графитна 

лента36х25х35(36х25х5)

Seal graphite 36х25х5 5060-01-LAA50-AA001

бр. 1 0,00

1.271 10.349.870

Уплътнение Спирално-навито с вътрешен пръстен 

315х333х364

Seal Spiral 315х333х364 5060-01-LAB10-AA010

бр. 1 0,00

1.272 10.349.880

Уплътнение Спирално 94х576х4,5

Seal Spiral 94х576х4,5 5060-01-LCQ10-AA002
бр. 1 0,00

1.273 10.353.910

Gasket 65x83x2

Уплътнение 65x83x2 NA
бр. 1 0,00

1.274 10.357.705

Graphite Seal 191х214х17

Уплътнение салниково 191х214х17 5060-01-LCH70-AA002
бр. 1 0,00



1.275 10.359.072

Фланцово уплътнение PVDF25 d mm

Фланцово уплътнение metric PVDF25 d mm 5060-09-GCQ30
бр. 1 0,00

1.276 10.359.074

О-пръстен PVDF16 d mm

О-ring gasket for unions PVDF16 d mm 5060-09-GCQ30
бр. 1 0,00

1.277 10.359.075

О-пръстен PVDF20 d mm

О--ring gasket for unions PVDF20 d mm 5060-09-GCQ30
бр. 1 0,00

1.278 10.359.078

Челно уплътнение 546 PVDF32 d mm

Face seal for ball valve 546 PVDF32 d mm 5060-09-GCQ30
бр. 1 0,00

1.279 10.364.671

Уплътнение Спирално 274 х 245 х 3,2

Spiral Wound Gaskets 274 х 245 х 3,2 5060-01-LBG60-AA001
бр. 1 0,00

1.280 10.365.140

Графитна гарнитура 620x520x4 лам.вложка

Graphite Gasket 620x520x4 5060-01-LAA10-BB010
бр. 1 0,00

1.281 10.365.141

Графитна гарнитура 600x510x4 лам.вложка

Graphite Gasket 600x510x4 5060-01-LAA10-BB010
бр. 1 0,00

1.282 10.470.139

Конусен пръстен от материал Витон D15mm

Sealing tapered Viton A D15mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 
бр. 1 0,00

1.283 10.470.140

П-продилен пръстен по подел  NBR черен

Sealing Tapered by model NBR black 5060-01-LBF11-AA001 
бр. 1 0,00

1.284 10.470.141

Конусен пръстен от материал Витон D20mm

Sealing tapered Viton A D20mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 
бр. 1 0,00

1.285 10.470.142

Конусен пръстен от материал Витон D25mm

Sealing tapered Viton A D25mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 
бр. 1 0,00

1.286 10.470.143

Конусен пръстен от материал Витон D32mm

Sealing tapered Viton A D32mm Shore A70 5060-01-LBF11-AA001 
бр. 1 0,00

1.287 10.481.884

Уплътнения за 1 ½“ шибър тип S42, материал: Графит 

Gaskets 5060-01-LAB60-AA021

бр. 1 0,00

1.288 10.481.885

Уплътнител за Енергетичен вентил Z15.1 127 A320 

DN50/PN320  

Gasket for Z15.1 127 A320 DN50/PN320  5060-01-LAB70-AA052

бр. 1 0,00

1.289 10.481.213

sp gasket DN10PN40 d18 /24 /34 /46

 гарнитура DN10PN40 d18 /24 /34 /46 NA
бр. 1 0,00

1.290 10.481.214

sp gasket DN15PN40 d23 /29 /39 /51

гарнитура DN15PN40 d23 /29 /39 /51 NA
бр. 1 0,00

1.291 10.481.215

sp gasket DN25PN40 d35 /41 /53 /71

гарнитура  DN25PN40 d35 /41 /53 /71 NA
бр. 1 0,00

1.292 10.481.216

sp gasket DN32PN40 d43 /49 /61 /82

гарнитура DN32PN40 d43 /49 /61 /82 NA
бр. 1 0,00

1.293 10.481.217

sp gasket DN40PN40 d50 /56 /68 /92

гарнитура NA
бр. 1 0,00

1.294 10.481.218

sp gasket DN65PN40 d77 /86 /102 /127

гарнитура DN65PN40 d77 /86 /102 /127 NA
бр. 1 0,00

1.295 10.481.219

sp gasket DN80PN40 d90 /99 /115 /142

гарнитура DN80PN40 d90 /99 /115 /142 NA
бр. 1 0,00

1.296 10.481.230

sp gasket DN100PN40 d115 /127 /143 /168

гарнитура DN100PN40 d115 /127 /143 /168 NA
бр. 1 0,00

1.297 10.481.231

sp gasket DN125PN40 d140 /152 /172 /194

гарнитура DN125PN40 d140 /152 /172 /194 NA
бр. 1 0,00

1.298 10.481.232

sp gasket DN150PN40 d167 /179 /199 /224

гарнитура DN150PN40 d167 /179 /199 /224 NA
бр. 1 0,00

1.299 10.487.636

Гарнитура спирално навита TIV-RF02 с вътрешен  и 

външен пръстен DIN EN1514-2 5060-09
бр. 1 0,00

2 .

Изработка на техническа документация -подробен 

чертеж на уплътнението NA

бр. 300 0,00

3 . Непредвидени разходи NA сума 1 150000 150 000,00

150 000,00

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

______________________ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

______________________ (наименование на участника)

В случай, че бъда определен за изпълнител по рамковото споразумение предлагам  …… (словом) % отстъпка от цената в електронните ни каталози.

______________________ (име и фамилия)

______________________ (дата)

ПРЕДЛАГАНА ОБЩА ЦЕНА В ЛВ. БЕЗ ДДС: 
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ОБРАЗЕЦ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  

 

 

№ [попълва се номер, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ] 

 

 

Днес, [дата на сключване на рамковото споразумение във формат дд.мм.гггг], в 

[място на сключване на рамковото споразумение], между: 

 

„Ей И Ес – 3C Марица Изток I“ ЕООД, еднолично дружество с ограничена 

отговорност вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 

123533834, със седалище и адрес на управление: град Гълъбово 6280, община 

Гълъбово, област Стара Загора, България, представлявано от Тодор Благов 

Бележков, в качеството му на Управител (дружество наричано по-долу за краткост 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ), от една страна, 

и  

1. [Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ],  

[с адрес: [адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] / със седалище и адрес на управление: 

[седалище и адрес на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] [да се попълни приложимото 

според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 

идентификационен код (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е лице, установено в друга държава 

членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни 

приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [съгласно [документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ако е приложимо]], 

2. [Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ],  

[с адрес: [адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] / със седалище и адрес на управление: 

[седалище и адрес на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] [да се попълни приложимото 

според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 

идентификационен код (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е лице, установено в друга държава 

членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни 

приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [съгласно [документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ако е приложимо]], 

3. [Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ],  

[с адрес: [адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] / със седалище и адрес на управление: 

[седалище и адрес на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ] [да се попълни приложимото 

според случая], 

[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг 

идентификационен код (ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е лице, установено в друга държава 

членка на ЕС или трета страна) […] [и ДДС номер […]] [да се попълни 
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приложимото според случая], 

представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], в качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, 

представляващи ИЗПЪЛНИТЕЛЯ], [съгласно [документ или акт, от който 

произтичат правомощията на лицето или лицата, представляващи 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – ако е приложимо]], 

 

от друга страна, наричани за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна, 

 

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ наричани заедно „Страните“, а всеки от 

тях поотделно „Страна“); 

 

на основание чл. 81 ал. 1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват 

се наименование, номер и дата на акта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за избор на 

изпълнители] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛИ на рамково 

споразумение с предмет: “Доставка на уплътнителни материали”,  

  

се сключи това рамково споразумение („споразумението“) за следното: 

 

ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

доставка на уплътнителни материали, наричани за краткост "стока" по 

номенклатура и технически данни, съгласно Приложение № 1 - Техническа 

спецификация, Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и 

Приложение № 3 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  – неразделна част от 

настоящото рамково споразумение. 

Чл. 2. Предвидените в Приложение № 1 - Техническа спецификация, Приложение 

№ 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Приложение № 3 – Ценово 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ количества и единични цени са ориентировъчни.  

Чл. 3. Договори за възлагане на обществена поръчка ще бъдат сключвани, въз 

основа на настоящото споразумение при провеждане вътрешен конкурентен избор. 

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. Максималната прогнозна стойност на всички договори за обществени 

поръчки, предвидени за целия срок на действие на настоящето споразумение е 

800 000,00 (осемстотин хиляди) лева без ДДС. 

Чл. 5. Размерът, редът и условията на заплащане на доставките по всеки договор, 

сключен въз основа на настоящото споразумение, подлежат на детайлно уреждане 

във всеки конкретен договор. 

Чл. 6. За срока на първата година от влизането в действие на рамковото 

споразумение ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ са задължени при участието си във вътрешния 

конкурентен избор да не предлагат по-високи единични цени за артикули от 

предложените в офертите им по процедурата за сключване на рамково 

споразумение. 

 

СРОК  НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл. 7.  Споразумението влиза в сила на посочената в началото му дата, на която е 

подписано от Страните и е със срок на действие 3 (три) години. 
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Чл. 8. Сроковете за изпълнение на конкретните доставки ще се определят в 

сключените договори за възлагане на обществени поръчки, на база на 

предложените от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ технически предложения. 

Чл. 9. Срокът на договорите, сключвани въз основа на рамковото спорзумение се 

определя в поканата в рамките на вътрешния конкурентен избор. 

 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 10. Мястото на изпълнение на договорите за възлагане на обществени 

поръчки е област Стара Загора, община Гълъбово, гр. Гълъбово 6280, ТЕЦ „Ей И 

Ес Гълъбово“. 

 

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ДОГОВОРИТЕ ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВО 

СПОРАЗУМЕНИЕ  

Чл. 11. Изборът на ИЗПЪЛНИТЕЛ въз основа на рамково споразумение се 

осъществява чрез вътрешен конкурентен избор. 

Чл. 12. За сключване на договори въз основа на рамково споразумение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отправя покана до всички ИЗПЪЛНИТЕЛИ по рамковото 

споразумение чрез електроннта платформа Negometrix, като определя срок за 

представяне на оферти, съгласно чл. 78 от ППЗОП.  

Чл. 13.  В поканата за представяне на оферти, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ посочва 

като минимум: предмет на поръчката, срок и място за изпълнение на поръчката, 

обща прогнозна стойност на поръчката, размер на гаранцията за изпълнение на 

договора, изисквания към офертата, критерий за оценка на офертите, покана към 

участниците да актуализират общите си каталози, срок за представяне на офертите 

в отговор на поканата и срок за отваряне на офертите. Към поканата се прилага 

проект на договор. В поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да посочи и други 

изисквания, които има към изпълнението на конкретната поръчка.  

Чл. 14. С поканата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ по 

рамковото споразумение, да представят оферти с конкретни ценови предложения и 

срок за изпълнение, в съответствие с изискванията, посочени в поканата по чл.12.  

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ по рамковото споразумение участват със същия 

ЕЕДОП, който са подали при участието си в публичното състезание и не подават 

нов такъв, освен ако не е настъпила съществена промяна в обстоятелствата, 

посочени в ЕЕДОП при публичното състезание. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя с решение ИЗПЪЛНИТЕЛ на 

обществената поръчка въз основа на критерий за възлагане “най-ниска цена” и 

сключва договор или преустановява вътрешния конкурентен избор. 

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва договорите за възлагане на обществена 

поръчка по реда на чл. 112 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да сключи договор въз 

основа на рамково споразумение, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ предложат цени, 

които са необосновано високи и не отговарят на пазарните условия към момента на 

сключването му.   

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 19. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този 

раздел от Споразумението е неизчерпателно и не засяга действието на други 
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клаузи или от приложимото право, предвиждащи права и/или задължения, на 

която и да е от Страните. 

 

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска и да получава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на задълженията по 

това споразумение, както и всички необходими документи, информация и данни, 

пряко свързани или необходими за изпълнение на споразумението. 

  

Чл. 21.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за срока на действие на 

рамковото споразумение, както и за срока на действие на подписаните въз основа 

на рамковото споразумение договори: 

1. да извърши доставките качествено и в срок, съобразно условията, 

предвидени в конкретния договор за обществена поръчка, сключен въз основа на 

това споразумение; 

2. да подава оферта в отговор на всяка покана за сключване на договор за 

доставка, отправена до него от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, 

възникващи в хода на изпълнението на работата, да предложи начин за 

отстраняването им, като може да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или 

съдействие за отстраняването им;  

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 34 до чл. 38 от споразумението; 

6. да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 7 (седем) календарни дни при 

промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото споразумение; 

7. за срока на рамковото споразумение, при участието си във вътрешния 

конкурентен избор да не предлага по-дълги срокове за доставка на артикулите от 

предложените в офертата му по процедурата за сключване на рамково 

споразумение. 

 

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и да получава доставките в уговорените срокове, количество и 

качество, съгласно подписаните договори за обществени поръчки, сключени въз 

основа на това споразумение; 

2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия срок на 

рамковото споразумение, или да извършва проверки, при необходимост и на 

мястото на изпълнение, но без с това да пречи на изпълнението на конкретните 

договори за обществена поръчка. 

Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпраща покани до всеки ИЗПЪЛНИТЕЛ по настоящето споразумение за 

представяне на оферта; 

2. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на доставките, предмет на споразумението, при 

спазване на относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото 

право; 
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3. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 

уговореното в чл. 34 до чл. 38 от споразумението; 

4. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на това 

споразумение, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред 

изпълнението, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това. 

 

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 24. За неподаване на оферта в отговор на покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 1% от прогнозната стойност на 

конкретния договор за обществена поръчка, но не повече от 10% от прогнозната 

стойност на рамковото споразумение. 

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл. 25. Всяка от страните имат право да прекрати рамковото споразумение по 

взаимно съгласие изразено в двустранен протокол. 

Чл. 26. Всяка от страните може да поиска прекратяване на споразумението с 30 

(тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна. 

Чл. 27. Споразумението може да бъде прекратено по искане на всяка от двете 

страни при настъпване на обстоятелства по чл. 41. В този случай страните 

подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях. 

Чл. 28. Споразумението може да бъде развалено чрез 15 (петнадесет) дневно 

писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на 

неизпълнение на поетите със споразумението задължения. 

Чл. 29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати споразумението, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения.  

Чл. 30. Настоящето споразумение може да се прекрати едностранно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във всеки един момент с изпращане на 10 (десет) дневно писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се определя дали рамковото 

споразумение ще бъде прекратено частично или изцяло и дата, от която 

прекратяването влиза в сила. 

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

 

Чл. 31. Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в това споразумение, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в 

легалните дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива 

за някои понятия – според значението, което им се придава в основните разпоредби 

на ЗОП. 

Чл. 32. При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се 

в споразумението и Приложенията, се прилагат следните правила: 

- Рамковото споразумение, подписано от страните; 

- Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

- Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Спазване на приложими норми  
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Чл. 33. При изпълнението на рамковото споразумение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е 

длъжен да спазва всички приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и 

други изисквания, свързани с предмета на споразумението, и в частност, всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 

социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или 

разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно 

Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

 

Чл. 34.  Всяка от Страните по това рамково споразумение се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 

станала ѝ известна при или по повод изпълнението на споразумението 

(„Конфиденциална информация“). Конфиденциална информация включва, без да 

се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите 

процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, изобретения, полезни 

модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението на 

споразумението.  

Чл. 35.  Конфиденциална информация може да бъде разкривана само след 

предварително писмено одобрение от другата Страна, като това съгласие не може 

да бъде отказано безпричинно. 

Чл. 36. Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 

Конфиденциална информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на това 

споразумение от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 

компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по чл. 35 и чл. 36 Страната, която следва да предостави информацията, 

уведомява незабавно другата Страна по споразумението. 

Чл. 37. Задълженията по тази клауза се отнасят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови 

поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители 

и наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 

за изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.  

Чл. 38. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 

остават в сила и след прекратяване на споразумението на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

 

Чл. 39. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на доставките, предмет на това споразумение, независимо дали е въз 

основа на данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

което съгласие няма да бъде безпричинно отказано или забавено. 

 

Изменения 

 

Чл. 40.  Това рамково споразумение може да бъде изменяно само с допълнителни 

споразумения, изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в 

съответствие с изискванията и ограниченията на ЗОП. 
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Непреодолима сила 

 

Чл. 41.  Никоя от Страните по това споразумение не отговаря за неизпълнение, 

причинено от непреодолима сила. За целите на този това споразумение, 

„непреодолима сила“ има значението на това понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от 

Търговския закон. 

Чл. 42. Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава 

към момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

Чл. 43. Страната, която не може да изпълни задължението си поради 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 до 3 дни от настъпването на непреодолимата сила, като 

посочи в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за 

изпълнението на споразумението. При неуведомяване се дължи обезщетение за 

настъпилите от това вреди. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

 

Чл. 44.  В случай, че някоя от клаузите на това споразумение е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или 

неприложима клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.  

 

Уведомления 

 

Чл. 45. Всички уведомления между Страните във връзка с това споразумение се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано 

писмо, по куриер, по факс, електронна поща. 

Чл. 46. За целите на това споразумение данните и лицата за контакт на Страните са, 

както следва: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

1. По технически въпроси:  

Име: [●] 

Телефонен номер: [+] 

E-mail: [●] 

2. По търговски и договорни въпроси: 

Име: [●] 

Телефонен номер: [+] 

E-mail: [●] 

За ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ:  

ИЗПЪЛНИТЕЛ 1: 

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: ……………………………. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 2: 

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 
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Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: ……………………………. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 3: 

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: ……………………………. 

 

Чл. 47. За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

3. датата на приемането – при изпращане по факс; 

4. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

Чл. 48.  Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е 

изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-

горе средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на 

посочените адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е 

длъжна да уведоми другата в писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на 

промяната. При неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита 

за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните 

средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

Чл. 49.  При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 

дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната 

в срок до 3 (три) дни от вписването ѝ в съответния регистър. 

 

Език 

 

Чл. 50. (1) Това споразумение се сключва на български език. 

(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на споразумението, в т.ч. уведомления, 

протоколи, отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички 

разходи за превод, ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови 

представители или служители, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

Приложимо право 

 

Чл. 51. Това споразумение, в т.ч. Приложенията към него, както и всички 

произтичащи или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и 

задължения, ще бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право. 

 

Разрешаване на спорове 

 

Чл. 52. Всички спорове, породени от това споразумение или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване 
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на празноти в споразумението или приспособяването му към нововъзникнали 

обстоятелства, ще се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане 

на съгласие – спорът ще се отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Екземпляри 

 

Чл. 53. Това споразумение се състои от [… (…)] страници и е изготвено и 

подписано в ………. еднообразни екземпляра – по един за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

 

Чл. 54. Към това споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения: 

 

Приложение № 1 – Техническа спецификация; 

Приложение № 2 – Технически предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ; 

Приложение № 3 – Ценови предложения на ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

…………………………..    ………………………….. 

…………………………..    ………………………….. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

………………………….. 

………………………….. 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

………………………….. 

………………………….. 

 

 

 




