
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АСО - Строителни Елементи" ЕООД, гр. София 
ПРЕДМЕТ: „Доставка на капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на 
настилката за нуждите на Община Велико Търново, по заявка". 

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 Z??.;..\J^.'..20l5 г. в град Велико Търново, между: 

1. О Б Щ И Н А ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, 
пл. „Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, чрез СНЕЖАНА 
ДАНЕВА-ИВАНОВА - Заместник-кмет „Икономическо развитие" в Община Велико Търново 
Съгласно Заповед № РД 22-1939/17.09.2015 г., наричана по-долу " В Ъ З Л О Ж И Т Е Л " от една 
страна, 

и 
2. „АСО - Строителни Елементи" ЕООД, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 

седалище и адрес гр. София, ул. „Вежен" № 28, ет. 1, и адрес за кореспонденция гр. София, бул. 
Цариградско шосе № 319, тел: 02/445 6701; 02/445 6700, e-mail: office@aco.bg, ЕИК: 130292458, 
представлявано от ГЕОРГИ , ДИМОВ - Управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане 
на настилката за нуждите на Община Велико Търново, по заявка", след предварителна 
заявка в зависимост от конкретните потребности на Община Велико Търново, съгласно 
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор. 

- цена за доставка на 1 брой капак за ревизионна шахта: 
319,80 /триста и деветнадесет лева и осемдесет стотинки/лева без ДДС 
383,76 /триста осемдесет и три лева и седемдесет и шест стотинки/лева с ДДС. 

(2) В изпълнение предмета на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 
необходимия брой капаци за ревизионни шахти, с технически характеристики, съгласно 
офертата на Изпълнителя, неразделна част от този договор. 
Чл.2. Срокът на действие на договорът е една година или до изчерпване на финансовия ресурс 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 49 800,00 (четиридесет и девет хиляди и осемстотин) лева без ДДС. 
В случай на изчерпване на финансовия ресурс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди изтичане на срока на 
действие на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява възлагането на доставките предмет на 
договора. 
Чл.З. Срокът за изпълнение на доставките е 20 (двадесет) календарни дни след възлагане. 
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, Доставка на капаци за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката за 
нуждите на Община Велико Търново, по заявка " 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заявените и доставени капаци в 
срок до 30 (тридесет) дни от датата на приемане на доставеното количество удостоверено с 
приемо-предавателен протокол и одобряване на фактурата. 
(2) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени всички разходи 
по изпълнението на доставката, предмет на настоящата поръчка, съгласно публичната покана, в 
това число транспортни разходи, организационни разходи, труд и др., както и печалба за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на договора, както и да укаже мястото, където да се транспортират доставките. 
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставеното количество 
капаци, след като се увери, че същите нямат дефекти и са годни за употреба. 
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение 
за изпълнената доставка, съгласно чл. 4 от настоящия договор. 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок и 
без отклонения от изискванията по настоящия договор. 
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за 
извършване на доставките по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 
количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 
Чл.10.(1) Приемането на доставката се извършва от определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и 
след като лицето се увери, че капаците нямат дефекти и са годни за употреба. 
(2) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 (два) 
екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица /един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/. 
Чл.11. Рекламации относно качеството се правят в момента на доставянето но не по-късно от 2 
(два) работни дни от доставянето им. 
Чл.12. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от независима контролна 
организация. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.13.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск срещу 
съответната цена, капаци съгласно заявеното количество и на цени, съгласно ценовата оферта, 
неразделна част от настоящия договор. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури и достави заявените капаци в складовете на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и произхода на капаците - предмет на доставката, 
като удостоверява произхода им с необходимите за целта документи. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури изискваното качество на доставените капаци. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да подмени доставените капаци с установени дефекти по 
тях. Установяването се извършва при приемане на доставеното количество или не по-късно от 2 
(два) работни дни от датата на доставка. 
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 
осъществяване на доставката. 
Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката, чрез определено от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ материално отговорно лице. 
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Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответната цена за 
извършената доставка, съгласно чл. 4 от настоящия договор. 
Чл.17. При извършване на доставката да се спазват всички правила за охрана на труда. 
Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 
Чл.19 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този договор. 

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина, дължи неустойка в размер на 0,1 % от 
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността 
на заявката. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставката. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесените вреди и пропуснати 
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката. 
Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди, причинени на трети 
лица поради недостатъци на доставените капаци. 
Чл.22 При доставяне на капаци с качество по-ниско от договореното, или с лошо качество или 
на негодна такава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати по-малко или да откаже да заплати 
стойността на доставката. 
Чл.23 При доставяне на капаци с качество по-ниско от договореното, независимо от правата си 
по чл.22, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в размер на 10 % от стойността на 
доставката. 
Чл.24 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 
Чл.25 Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки. 
Чл.26 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.27 Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. с изпълнение на всички задължения на страните; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на доставката 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое 
друго свое задължение по договора. 
Чл.28 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
Чл.29 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република България. 
Чл.ЗО 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. Закона за задълженията и договорите и 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Снежана Данева-Иванова 
Заместник-кмет „ Иконо\мцчШкКразвитие'/ 
в Община Велико Търново 
Съгласно Заповед № РД 22,-1939(l.M9.2&rj^. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 1л^^Л^ 

Даниела Данчева, 
Началник отдел ^^юджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова'/ 
Директор дирекцид',^Правна" 

Надя Петрова: ^ 
Директор дисекция ОСОП в Община В. Търново 

инж. Динко Кечев 
Директор дирекция С У Т ^ й ^ ^ ^ ^ Й а В . TJ.JJHOBO 

действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за 
всяка от страните. 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Образец № 2 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка на капаци 
за ревизионни шахти с възможност за вграждане на настилката за нуждите на Община 
Велико Търново, по заявка", при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 
3/ три / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата. 

3. Срок за доставка: двайсет /в календарни дни/ след възлагане. Участник, който не е 
посочил срок за доставка, ще бъде отстранен. 

4. За изпълнение предмета на поръчката предлагам да доставим капаци със следните 
технически параметри: 

Капак за ревизионна шахта с възможност за вграждане на настилката; рамка и капак от 

ултрастийл поцинкована стомана; сертифицирани съгласно БДС EN 124, с четири заключващи 

болта за предотвратяване на вандализъм; строителна височина на капака 110 mm; с две гумени 

уплътнения за постигане на водоплътност и предотвратяване на миризми; с комплект ключове 

за лесно отваряне; с интегрирана армировка в тялото на капака за постигане на по голяма 

здравина; габаритни размери 1110 х 1110 mm; светли размери на шахтата 1000 х 1000 mm; 

осигурени против пропадане, потъване, счупване и кражба. 

Посочват се технически параметри в съответствие със заложените от Възложителя в 
Техническата спецификация. Участник, който е посочил параметри, от които не може 
да се установи съответствие или не със заложените в Техническата спецификация, ще 
бъде отстранен от участие. 

5. Гаранционен срок на доставяните капаци от производителя е: сто и двайсет ме©еиа 

Приложения: Сертификат за качество и произход на стоката и гара^-Цйойен срок\рт^>,^ 
производителя. 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от "АСО - Строителни Елементи" ЕООД 

/наименование на участника/ 

и подписано от Георги Димов; 
/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на Управител 

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Дата:07.10.2015 г. .^-..^..^ 

с/подпис и печат/ 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на капаци за ревизионни шахти с 
възможност за вграждане на настилката за нуждите на Община Велико Търново, по 
заявка". 

ОТ;."АС0 - Строителни Елементи" ЕООД. 
(наименование на участника) 

с адрес: София, ул. „Вежен" 28 

тел.: 0885 991 099, факс: 02 445 67 00, e-mail: georgiev@aco.bg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 130 292 458, 

Регистрация по ЗДДС: .BG130 292 458 

Разплащателна сметка: 

IB AN сметка. 

BIC код на банката . 

Банка:. 

Град/клон/офис: София 

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: „Доставка на капаци за ревизионни шахти 
с възможност за вграждане на настилката за нуждите на Община Велико Търново, по 
заявка". 

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: 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени факт\^ш/ 

mailto:georgiev@aco.bg
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3. Предлагаме цена за доставка па 1 брой капак за ревизионна шахта: 

319.80 /триста и деветнадесет и осемдесет/ лева без ДДС 

383.76 /триста осемдесет и три и седемдесет и шест/ лева с ДДС. 

Предложената от нас цена е окончателна и не подлежи на увеличение и включва всички 
разходи по изпълнението на доставката, предмет на настоящата поръчка, съгласно публичната 
покана, в това число транспортни разходи, организационни разходи, труд и др., както и печалба 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Срок за плащане 30 (тридесет) дни след приемане на доставката, удостоверено с приемо-
предавателен протокол и одобряване на фактурата. 

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

Дата 07,10.2015 г. Подпис и печат:. 
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