
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД, гр. Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за 
нуждите на ОП „Зелени системи" - гр. Велико Търново" 

Д О Г О В О Р 
На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес Hf-.'.'K Л 2 0 1 5 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 

2. „ИНВЕСТСТРОЙ - 92" ЕООД, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес 
гр. Велико Търново, ул. „Росица" № 1, тел: 062/62 59 27, факс: 062/62 18, e-mail: 
investstroi@abv.bg, ЕИК: 814191534, представлявано от Ина Димова Минчева - Кърджилова -
управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ: 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави под наем два 
броя сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи" - гр. Велико 
Търново, с характеристики съгласно изискванията на Възложителя, посочени в техническата 
спецификация, и съгласно представената оферта. 
(2) Автомобилите се предават в състоянието, в което се намират към момента на сключване на 
този договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че те са годни за ползване съгласно 
предназначението им и нямат недостатъци, които могат да препятстват ползването им или 
които ги правят опасни за обслужващите ги лица. 
(3) Автомобилите се предават на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при сключването на този договор. За 
предаването им се подписва предавателен протокол, в който е описано състоянието им и 
принадлежностите и документите, с които са комплектовани. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща месечна наемна стойност за двата 
сметосъбиращи автомобила, както следва: 4 490,00 (четири хиляди четиристотин и 
деветдесет) лева без ДДС, платима в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на 
фактурата. 
(5) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. 
(6) Всички разходи, с изключение на покритите от гаранционните сервизни условия, свързани 
със съхранението, опазването, поддръжката и експлоатацията на автомобилите, са за сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА: 

Чл.2 Договорът се сключва за срок от 1 (една) година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигната сумата 53 880,00 (петдесет и три хиляди осемстотин и осемдесет) лева без ДДС 
договорът се прекратява предсрочно. 

mailto:investstroi@abv.bg


, Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОПЗелени 
системи " - гр. Велико Търново " 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.З (1)ВЪЗЛ0ЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. да ползва автомобилите съгласно предназначението им и уговореното в този договор, като 
полага грижата на добрия търговец; 
2. да спазва правилата за безопасна работа на автомобилите 
3. да извършва текугца поддръжка и профилактика на автомобилите; 
4. да плаш;а наемната цена по начина и в сроковете, уговорени в този договор; 
5. да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при повреди, пътно-транспортни произшествия, 
кражба и всякакви други посегателства върху автомобилите, причинени от трети лица. В тези 
слз^аи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими действия за 
реализиране на правата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ среш;у третите лица, както и среш,у 
застрахователя; 
6. В случай на необходимост от дейности, включени в обхвата на гаранционната поддръжка 
на автомобилите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който 
да предприеме съответните действия при оторизирания сервиз. 
7. да се явява с автомобилите в посочения в гаранционната карта оторизиран сервиз за редовни 
прегледи , съгласно условията на гаранцията, посочени в гаранционната карта. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
1. да ползва автомобилите съгласно предназначението им и уговореното в този договор 
2. да извършва с автомобилите транспортна (превозна/сметосъбираща) дейност, съответна на 
предназначението им за свои нужди. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право: 
1. да преотдава автомобилите без изрично писмено съгласие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
2. да извършва никакви промени в конструкцията и системите на автомобилите. 

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за своя сметка място за местодомуване на 
наетите автомобили. 

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява за своя сметка повреди на автомобилите, които 
са причинени виновно от него или негови служители. 

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява и превежда необходимите средства за 
изплащане на наемните вноски. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави автомобилите, предмет на наем по този 
договор, във вид и състояние, които отговарят на ползването, за което са наети. 

Чл. 8 За срока на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отстъпва на трети лица, по 
какъвто и да е начин, ползването на автомобилите, както и да им прехвърля собствеността 
върху тях. 

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си по изпълнението с действащото към 
момента на извършване на услугата законодателство, включително съставя и изготвя 
документи. При промени в законодателството, регламентиращо дейността, обект на 
настоящата обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си с новите 
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изисквания, стандарти, задължения и др. подобни без да е нужно допълнително възлагане от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без допълнително заплащане. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя на други лица и организации информация, 
която е получил или му е станала известна при и по повод изпълнението на обществената 
поръчка. Изключения от това правило са допустими само при условията на настоящия 
договор. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води и съхранява необходимата аналитична счетоводна 
информация за извършените разходи по време на изпълнението на договора и при поискване 
да я предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или неговите представители. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за предоставянето на автомобилите под наем, да 
информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три дни от узнаването. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава, на посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ представители, пълномощно за 
управление на МПС. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.10(1) Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки и/или 
обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от 
изправната страна от дължими към неизправната страна суми; 

3. при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 
4. при прекратяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ; 
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено седемдневно предизвестие като заплаща 

услугата, приета със съответните документи за изпълнението, удостоверяващи реалното и 
качественото извършване на същата и окончателното й приемане, съгласно договореното с този 
договор; 

6. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи; 
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора по чл. 2 от същия. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящия договор, както и ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора. 
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на изплатените до момента на 
прекратяването месечни наеми. Едностранното прекратяване не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
от заплащане на дължими към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойки и/или обезщетения, както и от 
възстановяване на получени по договора средства. 
(5) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията предвидени в 
настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
поради прекратяването на договора преди срока. 

VI. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 
Чл.11(1) При неизпълнение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразяващо се в неплащане или 
забава на плащане или изразяващо се в лошо стопанисване на автомобилите, 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща реално претърпените вреди в размер, удостоверен съгласно 
представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи. 
(2) При неизпълнение на задължения по този договор неизправната страна дължи на 
изправната неустойка за забава на плащане - по 0,07 % на ден върху сумата на забавеното 
плащане за всеки ден на забава, но не повече от 50 %. 
(3) При настъпване на неизпълнение на възложената услуга, следствие на виновно действие 
или бездействие от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и има всички права на изправна страна, срещу неизправна страна, съгласно 
договора и приложимото законодателство в това число да удържи неустойка от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ плащания или да търси такава в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
срок в размер на 30 % от оставащата за плащане наемна цена на автомобилите за срока на 
договора. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се съгласява, че рискът от случайното погиване или повреждане на 
автомобила е за негова сметка. 

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за причинени щети по причини, независещи от 
него. 

VII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

Чл.13(1) Страните не носят отговорност при настъпване на непреодолима сила, 
възпрепятстваща изпълнението на поетите задължения. 
(2) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, е 
длъжна в седемдневен срок писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно за 
преустановяване на въздействието на непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат 
всички релевантни и/ или нормативно установени доказателства за настъпването, естеството и 
размера на непреодолимата сила. 
(3) При позоваване на непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е 
възпрепятствано от непреодолимата сила е длъжна да предприеме всички мерки, за да 
ограничи последиците от настъпване на събитието. 
(4) Страната е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да изпълнява тази 
част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила. 
(5) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непреодолимата сила, 
ведно с уведомлението изпраща до другата страна уведомление за спиране на изпълнението на 
договора. 
(6) След отпадане на обстоятелства от извънреден характер, които са определени като 
непреодолима сила страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
непреодолимата сила в седем дневен срок писмено уведомява другата страна за 
възобновяване на изпълнението на договора. 
(7) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непреодолимата 
сила възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че на 
практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло, страната, 
изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от непреодолимата сила, писмено с 
известие уведомява насрещната страна за това обстоятелство. 
(8) След получаване на известието за невъзможността на изпълнението на договора като цяло, 
насрещната страна има право да прекрати договора. 
(9) Срокът за изпълнение на възложеното с договора се удължава с времето, през което 
изпълнението е било невъзможно поради непреодолима сила, за наличието на която другата 
страна е била надлежно уведомена, при условията на договора и е приела съществуването й, 
на база на представените документи и доказателства. 
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(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум срока на 
спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата позволят това. 
(11) Срокът за изпълнение се удължава с периода на забавянето на изпълнението на 
възложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване на 
изпълнението. 
(12) Известяването на страните във връзка с възникване и отпадане обстоятелства по раздел 
У11„Непреодолима сила", освен с писмени уведомления може да се удостоверява и с 
подписването на протоколи от представителите на двете страни по договора. 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл.14 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички 
въпроси, неуредени в този договор се прилага Търговския закон и Закона за задълженията и 
договоритеи ЗОП. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 

Чл.15(1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящият договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата 
страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се 
счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция. 
(2) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ. 
Този договор се състави в^два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛ^Щ^^ЛГ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ П А Н О » 
Кмет на Община Велико\ 

ИннаЛунчева ^ 
Главен счетоводител ОП „Зелени системи'' 

/ 
Съгласуван с: 

Десислава Йонкови 
Директор Дирекция^,Правна" 

Надя Петрова 
Директор Ди|^екйзя ОСОП 

Инж. Паша Илиева 
Управител на ОП „Зейени системи'' 
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Образец № 3 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от „Инвестстрой-92" ЕООД гр. В. Търново 

/наименование на участника/ 

и подписано от Ина Димова Минчева-Кържилова, ЕГН-
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството й на Управител 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под 
наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи" - гр. Велико 
Търново" при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 
2 ( д в а ) месеца , считано от крайния срок за получаване на офертата. 

3. Срок за доставка: 1 (един календарен ден) от подписване на договор. 

4. Договорът се сключва за срок от 1 (една година). Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага от 53 880.00 (Петдесет и три хиляди, осемстотин и осемдесет) лева без ДДС 
договорът се прекратява предсрочно. 

5. Техническо предложение: 

От името на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново Ви представям Техническо 
предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: 
„Предоставяне под наем на сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени 
системи" - гр. Велико Търново": 

Техническа характеристика на сметосъбиращ автомобил „Ивеко", ВТ 16-39 ВТ за 
контейнери тип „Бобър" 1,1 м^ и „Мева" 0,1 м ,̂ производство 2013 год. - Италия; за 
надстройката - Турция: 

Двигател: TECTOR 4, редови, дизелов, четири цилиндров, с по четири клапана на 
цилиндър, инжекционна система Comon, турбокомпресор с охлаждане на въздуха, водно 
охлаждане, екологичност EURO 5, технология Ad Blue. 
Работен обем (смЗ) - 3920 м^ 
Мощност (kw/к.с.) - 177 КС 
Предавателна кутия - механична, ZF 6S 700-синхронизирана с шест + една скорости. 
Допустимо общо тегло - 10000 кг 
Обем на резервоара - до 120 л и резервоар за Ad Blue - 25 л 
Кабина - стандартна, къса с ляв волан, брой места 2+1 
Оборудване: 
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Антиблокираща система ABS 
Моторна спирачка ITB 
Блокировка на диференциала 
Бордови компютър 
Регулируем волан 
Сервоусилвател 
Радиокасетофон 
Дигитален тахограф за двама водачи 
Електронен ограничител на скоростта 
Предни и задни дискови спирачки 
Ел.управляеми огледала с подгряване 
Фарове за мъгла 
Компресор за гуми 

Окачване - Подсилени предни и задни ресори 

Сметосъбираща надстройка „TISAN" - L D X 9 
Полезен обем на бункера - 9 м^ 
Приемателен бункер - 1,5м^, автоматично самопочистване 
Повдигач на контейнери - с ръчно и автоматично управление 
Оборудване: аварийни стоп бутони от двете страни, управление от кабината, хидравлично 
заключване, електроуправление на уплътнителния цикъл, два резервоара за отпадъчни води, 
въртяща се сигнална лампа на покрива, осветяваща лампа върху разтоварния механизъм, 
камера в кабината за наблюдение на работния процес, клаксон-сирена. 
Коефициент на компактиране 5:1 
Хидравлична система - работно налягане - 170 бара, резервоар за хидравлично масло 120л с 
манометър и диафрагма, два броя филтри за механични отпадъци. Хидравлични маркучи 
издържащи 4 пъти по-високо налягане от работното. Хидравлична помпа - зъбна защитена от 
удари. 
Брой на вдигнатите контейнери за 1 курс: 

Тип „Бобър" - 20 бр. 
Тип „Мева" - 250 бр. 

Комбиниран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил - марка: IVECO Euro 
Cargo; модел MLL75E18, ВТ 9249 ВН за контейнери тип „Бобър" 1,1 м^ и „Мева" 0,1 м ,̂ 
производство 2010 год. - Италия; за надстройката - Турция: 

Двигател: редови, дизелов, четири цилиндров, с по четири клапана на цилиндър, инжекционна 
система Comon, турбокомпресор с с променлива геометрия, междинно охлаждане, HP Comon 
Rail инжекционна система, екологичност EURO 5, технология Ad Blue. 
Работен обем (смЗ) - 3920 м^ 
Мощност (kw/к.с.) - до 177 кс 
Предавателна кутия -синхронизирана с шест + една скорости. 
Допустимо общо тегло - 7500кг 
Обем на резервоара - до 200 л и резервоар за Ad Blue - 25 л 
Кабина - стандартна, къса с ляв волан, брой места 2+1 



Оборудване: 
Антиблокираща система ABS 
Моторна спирачка 
Блокировка на диференциала 
Бордови компютър 
Регулируем волан 
Сервоусилвател 
Радиокасетофон 
Дигитален тахограф за двама водачи 
Електронен ограничител на скоростта 
Предни и задни дискови спирачки 
Ел.управляеми огледала с подгряване 
Фарове за мъгла 
ЬСлиматик, 
Алуминиеви бутилки за въздух 
Компресор за гуми 

Окачване - Подсилени предни и задни ресори 
Сметосъбираща надстройка „LDX 8+1.5" 
Полезен обем на бункера - 8 м^ + 1.5 приемателен бункер автоматизирано самопочистване 
Приемателен бункер - 1,5м^, автоматично самопочистване 
Повдигач на контейнери - с ръчно и автоматично управление 
Оборудване: аварийни стоп бутони от двете страни, управление от кабината, хидравлично 
заключване, електроуправление на уплътнителния цикъл, два резервоара за отпадъчни води, 
въртяща се сигнална лампа на покрива, осветяваща лампа върху разтоварния механизъм, 
камера в кабината за наблюдение на работния процес, клаксон-сирена. 
Коефициент на компактиране 5:1 
Хидравлична система - работно налягане - 190 бара, резервоар за хидравлично масло 90л с 
манометър и диафрагма, два броя филтри за механични отпадъци. Хидравлични маркучи 
издържащи 4 пъти по-високо налягане от работното. Хидравлична помпа - зъбна защитена от 
удари. 
Височина на автомобила с надстройката - 273см. 

Дата:18.05.2015 г. .̂ 

/ Ина Минчева-КъМиЬщва>' 
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Образец № 4 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на сметосъбиращи 
автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи" - гр. Велико Търново" 

ОТ: „Инвестстрой-92" ЕООД 

с адрес: Велико Търново, ул. „Росица" № 1 

тел.: 062/62 59 27, факс: 062/62 18 39, e-mail: investstroi@abv.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 814191534, 

Регистрация по ЗДДС: BG814191534 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка 1 

BIC код на банката 1 

Банка: 

Град/клон/офис: Велико Търново 

Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Предоставяне под наем на 
сметосъбиращи автомобили за нуждите на ОП „Зелени системи" -гр. Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 
Разплащателна сметка: 

IBAN сметка 

BIG код на банката 

Банка: 
Град/клон/офис: Велико Тъшово 
Адрес на банката: 

mailto:investstroi@abv.bg
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2. За извършените плаш;ания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката: 

Предлагаме месечна наемна стойност за автомобила с характеристики съгласно Приложение 3. 

т. I: 2 330 /Две хиляди триста и тридесет/ лева без ДДС 

Предлагаме месечна наемна стойност за автомобила с характеристики съгласно Приложение 3. 

т. II: 2 160 /Две хиляди сто и шестдесет/ лева без Д Д С 

3.1. Обща месечна наемна стойност за двата автомобила, предмет на поръчката: 

4 490 /Четири хиляди четиристотин и деветдесет/ лева без ДДС 

3.2. Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата. 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. при несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

Посоченото възнаграяедение включва: 
1. За сметосъбиращ камион; марка: IVECO; модел ML 100Е18К; рама: 

ZCrAlAD0402611236; Вътрешен номер 1001010861; рег.№ ВТ 16 39 ВТ: 

Месечна наемна стойност 2 330 /Две хиляди триста и тридесет/ лева без ДДС е 
образувана както следва: 

Погасителна месечна вноска - 2 099,37 
Застраховка „Каско" 1/12 част от 1958,40 - 163,20 
Застраховка „Граязданска отговорност" 1/12 част от 317,81 - 26,48 
Пътен данък 1/12 част от 59,85 - 4,99 
Разходи по обслужване на кредита - 35,96 

2 330,00 лв. 

2. За комбиниран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил - марка: IVECO Euro 
Cargo; модел MLL75E18; рама : ZCFA7500302513011; рег.№ ВТ 92 49 ВН: 

Месечна наемна стойност 2 160 /Две хиляди сто и шестдесет лева/ без ДДС, е 
образувана както следва: 

Погасителна месечна вноска - 2 002,12 
Застраховка „Каско" 1/12 част от 1026,53 - 85,55 



Застраховка „Гражданска отговорност" 1/12 част от 422,46 - 35,21 
Пътен данък 1/12 част от 59,85 - 4,99 
Разходи по обслужване на кредита - 32,13 

2 160,00 лв. 

Дата: 18.05.2015 г. Подпис и печат:^^рг^г^л..... 
I Ина Л^1чева-КйЬжЦ)^ййа^/л / < 
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