
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „ПРОЛЕТ -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ”
ПРЕДМЕТ: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново по обособени позиции”, за обособена позиция № 4 „Превоз на товари за нуждите на 
ОП “Зелени системи”

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

За възлагане изпълнението на услуга на основание чл. 74, ал.1 от ЗОП (отм.) и §18 от ПЗР
на ЗОП (Обн. в ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.)

/  д / г
Днес, ..............2016 г. в град Велико Търново, между:

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

и

2. ЕТ „ПРОЛЕТ -  Йордан Йорданов”, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със
седалище и адрес: ж.к. „Бузлуджа”, ул. Стефан Мокрев” № 7, вх. Д, ет. 5, тел: 062/ 63 79 71, 
факс: 062/ 63 59 75, E-mail: proletyy@abv.bg, ЕИК: 104001727, идентификационен номер по 
ДДС: BG 104001727, представлявано от Йордан ! Йорданов - управител,

определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка № 00073-2016-0007 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции, за 
обособена позиция № 4 „Превоз на товари за нуждите на ОП “Зелени системи”.

(2) При изпълнението на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва транспортни 
услуги съгласно условията на обществената поръчка и офертата си.

(3) Дейностите се изпълняват след писмено възлагане на конкретен маршрут, в т.ч. и 
изрично посочване на товарното МПС, което ще се използва и вида на товара, който ще се 
транспортира.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършените от него услуги 
по чл. 1 от договора, по единични цени, както следва:

1) за товарен автомобил с товароносимост до 3,5 т. /самосвал/
1.1. цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ - 19,14 лв. (деветнадесет лв. и 14 ст.) 

без ДДС
1.2. цена за 1 машиносмяна -  95,70 лв. (деветдесет и пет лв. и 70 ст.) без ДДС;
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1.3. цена за 1 км -  0,87 лв. (нула лв. и 87 ст.) без ДДС;

2) за товарен автомобил с товароносимост до 5 т. /самосвал/
2.1. цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ - 20,31 лв. (двадесет лв. и 31 ст.) без

ДДС
2.2. цена за 1 машиносмяна -  101,53 лв. (сто и един лв. и 53 ст.) без ДДС;
2.3. цена за 1 км -  0,92 лв. (нула лв. и 92 ст.) без ДДС.

(2) В посочените цени са включени всички преки и косвени разходи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за реализация на услугата, посочена в чл. 1 от настоящия договор.

(3) Плащането се извършва по банков път, с платежно нареждане в български лева, в 
срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактура, придружена от двустранно подписан 
констативен протокол за извършените услуги от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Фактурата се издава с данни на съответния разпоредител с 
бюджет към Община Велико Търново, от който ще се извършва плащането, съгласно 
Приложение към настоящия договор. (Приложението се представя на изпълнителя при 
подписване на договора).

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 26, ал. 3.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора или от указанията на 

представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.
(6) Невъзложени от Възложителя или негов/и представител/и работи не подлежат на 

заплащане.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3(1)  Договорът се сключва за срок от 2 години, считано от датата на подписването
му.

(2) Срок за реакция -  И (половин) час, считано от получаване на писмено възлагане за 
извършване на превоз. Срокът за реакция представлява времето, което е необходимо на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да създаде необходимата организация за изпълнението на конкретният 
превоз на товари. Срокът започва да тече от получаване на писмено възлагане и е до началото 
на реалното изпълнение на услугата.

(3) Изпълнението на поръчката ще се извършва на територията на община Велико 
Търново и при необходимост на територията на страната.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните 

дейности съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 

качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 
21 от настоящия договор.
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4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

5. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

Чл. 5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в 
размер, при условия и в срокове съгласно настоящия договор.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 

настоящия договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 

по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение 
на договора.

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му, 

включително техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 

поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор.

3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
проверка и контрол необходимите документи, свързани с дейността, предмет на настоящия 
договор.

Чл. 9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не извършва едностранна промяна в 
организацията на превозите.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не се отклонява от одобрения маршрут, освен ако 
важни причини не налагат това.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води пътен лист, в който да отбелязва предпътните 
технически прегледи на превозните средства.

Чл.Ю ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа ППС в добро техническо състояние и 
спазва нормативните изисквания по охрана и безопасност на труда.

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да провежда ежедневен предпътен медицински 
преглед на водачите, включващ общите им здравословни състояния.

Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да осигурява всички задължителни 
застраховки на водачите и МПС.

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок да провежда всички технически прегледи на 
превозните средства, с които извършва услугата.

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа екологичните и техническите качества 
на МПС за целия срок на договора. При настъпване на техническа повреда довела до 
невъзможност за изпълнение на превоза своевременно да осигури резервно превозно средство 
за извършване на транспортната услуга със сходни качества като с основното, като за това 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при необходимост да обновява или подменя 
автопарка с превозни средства, с качества еднакви или по-добри от тези, с които е участвал в 
процедурата, за което своевременно уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществява превоза само с водачи, които 
отговарят на изискванията за минимална възраст, правоспособност за управление на МПС от 
съответната категория и за психологическа годност, определени съобразно действащото 
законодателство.

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕ ЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелствата, възпрепятстващи изпълнението на този договор.

Чл. 18 При изпълнението на обществената поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
спазва Закона за автомобилните превози; Закона за движението по пътищата, както и цялото 
действащо в страната законодателство и техническите изисквания, касаещи предмета на 
поръчката, както и да изпълнява възложеното с грижата на добър търговец и в интерес на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. Изменение на настоящия договор се допуска по изключение само и единствено 
при наличие на хипотезите предвидени в Закона за обществените поръчки.

Чл. 20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави цялата си налична техника при 
необходимост от превоз товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ, НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 21 (1) При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 1,5 %, но не повече от 10 % от стойността на възложеното за всеки 
просрочен ден. Неустойката се удържа при заплащане на възнаграждението.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният 
удържа от цената, в размер на 1,5 %, но не повече от 10 % от стойността на възложеното и в 
следните случаи:

1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител, за времето до окончателното им изпълнение;

2. при неизпълнение на задълженията по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи - до качественото изпълнение на същите.

Чл. 22 Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

Чл. 23 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за доброто техническо състояние на 
превозните средства.

Чл. 24 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност по предявени искове за вреди 
причинени на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този договор и по 
правната уредба, регламентираща дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно възложеното с 
този договор.

Чл. 25 За вреди, причинени на лица, имущество, които са в причинна връзка с 
неизпълнение на задължения по този договор, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Той 
носи отговорност спрямо ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива 
вреди.

VII. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 26 (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.

(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от 
лицата по ал. 1 на двустранен протокол.

(3) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, работата 
на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подизпълнителя.
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.27(1) Гаранцията за изпълнение в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
е 1 600,00 лв. (хиляда и шестстотин лева) без ДДС (съгласно обявлението). В случай на 
представена банкова гаранция със срок на валидност по-малък от срока на договора, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава преди изтичане на срока й, да я поднови и да представи 
оригинал на нова банкова гаранция с условия, съгласно проведената процедура за 
обществената поръчка. При неизпълнение на това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право 
едностранно да прекрати договора.

(2) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще 
бъде върната банковата гаранция за изпълнение след окончателното му изпълнение. 
Връщането на гаранцията става след писмена молба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на 
актуална банкова сметка при представена гаранция за изпълнение в парична форма. При 
лошо, неточно и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  гаранцията не се 
възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси и 
дължимите по договора неустойки.

(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение или 
упражнява правата по банковата гаранция за изпълнение.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 28 (1) Настоящият договор 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 10-дневно предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна 
заплаща дължимите поради неизпълнението неустойки в срок и по начин определен от 
изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към неизправната 
страна суми;

3. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното.

4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие след 

заплащане на дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
6. с писмено седемдневно предизвестие на Възложителя при едностранни промени от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на което и да било от 
условията по договора и/или при констатирано неизпълнение на задължения от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Възложителят може да прекрати предсрочно договора с писмено предизвестие, 
когато Изпълнителят изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност.

(3)Договорът се прекратява без предизвестие от възложителя при отнемане на 
лицензията на Изпълнителя за извършване на обществен превоз на товари или при отказ да се 
продължи срока на лицензията съгласно Закона за автомобилните превози.

(4) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и изплащане на последната 
дължима към Изпълнителя сума.
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(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.

(6) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността 
на извършените до момента работи по предмета на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преупълномощава трети лица да извършват 
дейността, определена в предмета на договора, освен ако е подизпълнител, посочен в 
офертата.

Чл. 30(1) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия 
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 е изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

Чл. 31. За всеки спор относно действието на сключения договор или във връзка с 
неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този 
договор, се прилага българско гражданско и търговско право, като страните уреждат 
отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за 
решаване пред компетентния съд.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация -  приложение № 1 
към настоящия договор.
2. Ценово предложение -  приложение № 2 към настоящия договор.
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката -  приложение № 3 към н^стоящкя 
договор.

Този договор се състави в два  ̂еднр<5^5& ^^^|^ш ляра по един за всяка от страните!“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: с
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на Община Велико1ТърнЪЗ$*

\
Инна Лунчева
Главен счетоводител |ОП лВелсни системи”

Съгласуван с:
Десислава Йонкова ^
Директор на дирекция „Правна”

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП

инж. Паша Илиева 
Директор на ОП „Зелени системи”
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О бразец № 15.4

П РЕДЛ АГА Н А  Ц Е Н А

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: : „Извършване на транспортни услуги за нуждите на Община Велико Търново 
по обособени позиции”, за обособена позиция № 4 „ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ ЗА НУЖДИТЕ 
НА ОП “ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ”

Долуподписаният/ната Йордан Йорданов
с ЕГН , лична карта № издадена на от МВР -
в качеството ми на управител

(посочете длъжността) 
на ЕТ„ ПРОЛЕТ  -  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 104001727 , актуален телефон: 062 63 79 71 
факс: 062 63 59 75; електронна поща: proletyy@abv.bg

Регистрация по ЗД Д С :...................................................................................................................................
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на транспортни услуги за нуждите на 
Община Велико Търново по обособени позиции”, за обособена позиция № 4 „ПРЕВОЗ НА 
ТОВАРИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОП “ЗЕЛЕНИ СИСТЕМИ”:

1. за товарен автомобил с товароносимост до 3,5 т. /самосвал/

1.1. цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ 19,14лв. (Деветнадесет лв.14ст.) лв. без ДДС

1.2. цена за 1 машиносмяна 95,70 лв. (Деветдесет и пет лв. 70 ст.) лв. без ДДС;

1.3. цена за 1 км 0.87 лв.(Нула лв. 87 ст.) лв. без ДДС;

2. за товарен автомобил с товароносимост до 5 т. /самосвал/

2 .1. цена за 1 курс /с транспорт до с. Шереметя/ 20.31 лв.( Двадесет лв. 31 ст.) лв. без ДДС

2.2. цена за 1 машиносмяна 101.53 лв.(Сто и един лв. 53ст.) лв. без ДДС;

2 3. цена за 1 км 0.92 лв. (Нула лв.92 ст.) лв. без ДДС;

СБОР ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА 1 КУРС /С ТРАНСПОРТ ДО С.
ШЕРЕМЕТЯ/

39,45 лв. /Тридесет и девет лв. 45 ст./ лева без ДДС 

47.34 лв.. /Четиридесет и седем лв. 34 ст./ лева с ДДС
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СБОР ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА 1 МАШИНОСМЯНА:

197,23 лв. /Сто деветдесет и седем лв. 23 ст./ лева без ДДС 

236,68 лв. /Двеста тридесет и шест лв. 68 ст./ лева с ДДС

СБОР ОТ ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ЕДИНИЧНИ ЦЕНИ ЗА КМ:

1.79 лв. /Един лв. 79 ст./ лева без ДДС 

2,15 лв. /Два лв. 15 ст./ лева с ДДС

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията,
подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към
документацията за участие в настоящата обществена поръчка и всички други 
изисквания на възложителя.

Посочените единични цени включват всички преки и косвени разходи за реализация на 
услугата по настоящата обществена поръчка.

Приемаме предложената от Вас схема на плащанията по настоящата поръчка.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на офертата. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи 
възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. Цената за изпълнение на договора е 
окончателна и не подлежи на увеличение.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя.

Дата 23/03 /2016 г.

Подпис на упълномощеното лице 

Наименование на участника и

Име и фамилия Йордан Йордано

ЕТ„ Пролет -  Йор;

печат
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