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2.

I.
Чл.1

II.
Чл.2

За възлагане на доставка на основание чл.74, ал. 1 (отменен), във връзка 
с §18 (обн. С ДВ бр. 13 от 16.02.2016г.) отЗОП

Днес .г?.Р.'.5г^ ...2 0 1 6  г .  в  град Велико Търново, между:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. “Майка България” №2, с БУ Л СТА Т: 000133634, 
представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

и

„ХИТ“ ООД, ЕИ К  104017998, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със седалище и 
адрес: село Първомайци, ул. „Васил Левски“ №20, представлявано от Тодор 
Зеленков -  управител, Мариян _ Зеленков -  управител и Цветан 
Зеленков - управител , начин на представляване -  заедно и поотделно , от друга 
страна,

С Е  СКЛЮ ЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ
(1) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ възлага, а И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили 
до 3,5 тона и употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите 
на Общинско Предприятие „Зелени си ст ем и п о  обособени позиции:
, по обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с 
прикачен и н в е н т а р съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, изискванията на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство.
(2) В изпълнение предмета на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
достави употребявана дробилка /шредер/ с прикачен и н в е н т а р наричана за
краткост стоката в количество и с характеристики съгласно Техническите 
спецификации - приложение към настоящия договор.
(3) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ следва да организира, изпълни, документира и контролира 
дейностите по изпълнение на поръчката - предмет на настоящия договор, на свой риск 
и със свои ресурси в обхват, подробно описан в Техническите спецификации - Том III 
от Документацията за участие в откритата процедура за възлагане на обществената 
поръчка. По неуредените в документацията въпроси, както и по въпросите, по които 
документацията предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ право на избор и конкретизация, се 
прилагат условията, посочени в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
(1) Срокът за изпълнение на настоящия договор е 5(пет) календарни дни.
(2) Срокът по ал. 1 започва да тече от деня, следващ датата на подписване на
договора. I \ \\
(3) Сроковете, свързани със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 
изпълнението на поръчката спират да текат в следните случаи:
поради непредвидени обстоятелства;
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Чл.З

III.
Чл.4

Чл.5

„Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „ Зелени

системи ", по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „ Доставка на употребявана дробилка /шредер' с прикачен инвентар “

при възникване на обстоятелства, след сключването на Договора, които не са могли да 
бъдат предвидени към момента на сключването му, не могат да се вменят като вина на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, респ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и имат пряко отношение към изпълнението 
му;
(4) В срок до 3 дни при възникване на обстоятелство по ал.З, И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е 
длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, като посочи причината която 
възпрепятства изпълнението на възложеното с настоящия договор и очакваната 
продължителност на препятствието с посочване на начална и индикативна крайна 
дата на спирането на срока.

При всички случаи, периодът на отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще продължи 
за целия гаранционен срок на доставката, даден от Изпълнителя.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
(1) ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената 
цена за доставката предмет на обществената поръчка, чиято обща стойност е 17 
980,00(седемнадесет хиляди деветстотин и осемдесет лева и ООст.) лева без ДДС, а 
с ДДС 20 % - 21 576,00 (двадесет и една хиляди петстотин седемдесет и шест лева 
и ООст.) лева.
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва:
1. Авансово плащане в размер 0,00 (нула ) лева.
Окончателно плащане в размер на остатъка до пълния размер на общата договорена 
цена за изпълнение на обществената поръчка по чл. 4, ал. 1. Плащането се извършва в 
срок от 30 (тридесет) дни от получаване на надлежно оформена фактура издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и двустранно подписан констативен протокол, удостоверяващ 
изпълнението на цялата поръчка. От окончателното плащане се приспадат суми за 
начислени неустойки, в случай че има такива. Данни за фактура: ОП „ЗЕЛЕНИ 
СИСТЕМИ’', Гр. В.Търново. Пл. „Майка България" № 2, Ид. № 0001336340543, Ид. № по 
ЗДДС: BG000133634, МОЛ: инж. Паша Илиева , Получател: инж.Паша Илиева
(3) Плащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в срокова по т.2 от ал. 2,
при условие, че има документална обоснованост за настъпило условие за плащане и 
няма забележки към фактурата като счетоводен документ. В случай на наличие на 
забележки, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛ ЯТ ще отправи писмено уведомление с искане за корекции 
към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на фактурата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени всички 
необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и качествено изпълнение 
на поръчката, включително разходи за доставка на стоката - предмет на поръчката, разходи за 
обучение на експлоатационен персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа със съответното, в 
случай че такова се налага съобразно естеството на доставката, разходи за гаранционното 
обслужване (транспорт, труд, модули, агрегати, резервни части материали, консумативи и 
др.), разходи за мита, данъци, такси, плащания към бюджета и други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за изпълнението на поръчката 
извън договорената цена.
(5) В случаите на констатирано неизпълнение на поръчката или част от нея, или 
пропуски и/или недостатъци в изпълнението на възложеното с настоящия Договор, 
възнаграждението се изплаща при условията на последния, след изпълнението или 
отстраняването на констатираните пропуски и/или недостатъци. Задържането на 
дължимата сума от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ при тези обстоятелства не е забава и не"влече 
нейните последици. | | \
(6) Цената на настоящия договор не подлежи на изменение, с изключение на' 
случаите по чл. 13 от настоящия договор.
(1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставки не подлежат на заплащане.'

?
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Чл.6

IV.
Чл.7

„Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „ Зелени

системи“, по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

(2) ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ не дължи заплащане за извършените доставки от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ отклонение от Техническите спецификации, от 
настоящия Договор, от изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или от предложеното с 
Офертата;

2. Нарушаване на закони и подзаконови нормативни актове при извършването на 
доставки;

3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пропуски или недостатъци при 
изпълнението на възложеното с настоящия договор.

•Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:»

Банкова с/ка с IB AN:
BIC:

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ има право:

1. да получи изпълнението на уговореното с настоящия договор, в сроковете и при 
условията на същия;

2. по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна информация за 
изпълнението на Договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да осъществява оперативен контрол за правилното, ефективно и качествено 
изпълнение на настоящия Договор, без да затруднява създадената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  
организация;

4. да дава чрез свои оторизирани представители писмени указания, относно 
изпълнението на договореното с настоящия Договор и отчитането на изпълнението 
като форма, съдържание и т.н. Всички указания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на негов 
представител са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

5. ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или на негов 
представител, да откаже заплащането им до привеждане в съответствие с 
изискванията на отчетната документация;

6. да изисква, при необходимост и по своя преценка, ако има основание за това, 
мотивирана обосновка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на представеното от него 
изпълнение;

7. да изисква изпълнение на целия договор, както и отстраняване на всички 
констатирани пропуски и/или недостатъци в изпълнението, в случаите, когато същото 
е непълно или не съответства като съдържание и качество на Техническите 
спецификации -  приложение към настоящия Договор и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

8. да не приеме изпълнение, ако то не съответства в значителна степен по обем и 
качество на изискванията на Техническите спецификации -  приложение към 
настоящия Договор и Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, и не може да бъде изменено, 
допълнено или преработено;

9. в случай на констатирани пропуски и/или недостатъци да задържи окончателното
плащане до отстраняване на всички пропуски и/или недостатъци. За целта, 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответните обстоятелства 
и посочва конкретните условия за извършване на плащането; i

10. да търси от И ЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за вреди в случай на констатирани такива 
поради неизпълнение, забавено изпълнение, както и неточно, непълнр^ илих 
некачествено изпълнение на негови задължения по този договор.

^ 3
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,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер' с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени

системи ", по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

(1) ВЪЗЛО Ж ИТЕЛ ЯТ си запазва правото да спре изпълнението на Договора, 
когато са налице обстоятелства, поради които същото е било невъзможно - 
Непреодолима сила, както и други случаи, които не могат да се вменят като вина на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, респективно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в т.ч. започнати и/или 
неприключили съдебни спорове, имащи пряко отношение към изпълнението на 
Договора.
(2) Ако И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за 
отстраняване на пропуските и/или недостатъците в изпълнението, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ, 
има право да развали Договора, с последиците предвидени в него.

ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ се задължава: 
да изплати уговореното възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размера, при 
условията и сроковете на настоящия Договор;
да приеме изпълнението на Договора, в случай че изпълнението отговаря на 
изискванията на Техническите спецификации -  неразделна част от настоящия 
Договор и на Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в обстоятелствата по 
изпълнение на настоящия Договор, както и в обхвата на поръчката; 
да подсигури средства за разплащане на извършената доставка по Договора, съгласно 
условията в него, и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите 
договорености;
да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при наличие на констатирани пропуски и/или 
недостатъци при изпълнение на възложеното, като посочи аргументи и представи 
доказателства за същите при възможност;
да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието и информацията, необходими му за 
качественото изпълнение на настоящия Договор;

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ има право: 

да получи при качествено, точно, пълно и навременно изпълнение уговореното 
възнаграждение, при условията и сроковете на този договор;
да получи част от цената по настоящия договор, съответстваща на доставените 
изделия, когато по-нататъшното изпълнение се окаже невъзможно поради причини, за 
които страните не отговарят;
да изисква от ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ приемането на възложеното, при условията и 
сроковете на този Договор;
да изисква от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 
изпълнение на възложеното с Договора;
да привлича подизпълнители за доставката на конкретни изделия, ако същите са 
посочени в офертата. За действията и бездействията на подизпълнителите 
И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ ЯТ отговаря като за свои.
(1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ се задължава:
да изпълни възложеното му с настоящия Договор качествено, точно и пълно при 
условията и сроковете на този договор, като се съобразява с указанията на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и на другите компетентни органи, освен когато са в противоречие с 
нормите и правилата или условията на Договора;
да представи за приемане от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ изпълненото по Договора, във формата 
и по начина, описани в настоящия Договор и в Техническите спецификации -  
неразделна част от последния; 1 j
да информира своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички обстоятелства! 
възпрепятстващи изпълнението на Договора, като може да иска от ВЪЗЛОЖИТЪ ТТ я - 
указания за отстраняването им;
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,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „ Зелени

системи“, по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

4. да информира ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ незабавно за всички обстоятелства, които според него 
създават или могат да създадат проблеми при качественото и срочното изпълнение на 
поръчката, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите 
или минимизиране на техния ефект;

5. да информира своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за настъпили обстоятелства, които го 
поставят в невъзможност да изпълнява задълженията си, с цел предприемане на 
действия по прекратяване на договора;

6. да отстранява констатираните от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ пропуски и/или недостатъци в 
изпълнението на задълженията си съгласно Договора за своя сметка;

• 7. да внесе по сметка на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или да представи под формата на банкова
гаранция, гаранция за изпълнение на Договора в размер на 3%  (три процента) от 
договорната цена;

8. да осигури необходимото гаранционно обслужване в оторизирана сервизна база на 
територията на страната на доставените от него стоки, включително необходимия 
екип от специалисти и оборудване за целия период на гаранционно обслужване 
(гаранционния период на стоката/ите) 3 /три/ месеца;

9. при необходимост от ремонт, покрит от гаранцията на дадена стока, да започне 
необходимия ремонт в рамките на 24 часа след получаване на уведомление от страна 
на ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ за необходимостта от ремонт, като при необходимост от 
извършване на ремонт в оторизирана сервизна база да организира за своя сметка 
транспортирането на доставената стока до съответния сервиз в посочения срок и 
връщането му на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ след извършване на ремонта;

10. в случай на повреда, покрита от гаранцията, в гаранционния период на доставената 
стока, и невъзможност за отстраняване на тази повреда в срок от 24 часа след 
уведомяване за възникването й, след изтичането на този срок незабавно да осигури 
за своя сметка заместваща стока на повреденото, със сходни параметри и 
функционалност, за периода до отстраняване на повредата, и да го достави на 
Община Велико Търново;

11. да изпълнява своите задължения по настоящия Договор безпристрастно и лоялно, 
съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната 
област и в съответствие с етичните клаузи в Документацията за участие в откритата 
процедура за възлагане на обществената поръчка;

Чл.12 (1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е длъжен да подготви и предаде своевременно всички
изискуеми документи, свързани с извършваните доставки, съгласно заложеното в 
Техническите спецификации.
(2) Спирането или задържането на плащания от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по реда на този 
Договор, или спорове между страните относно прилагането или интерпретирането на 
Договора, не могат да бъдат основание за забавяне или прекратяване изпълнението на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен по предвидения в Договора ред.
(3) В случай, че И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре да изпълнява задълженията си извън 
предвидените случаи по този Договор, той ще носи отговорност за настъпилите вреди 
за ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ и няма да има право да претендира за каквито и да било 
обезщетения от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ по каквито и да било причини.

Чл.13 Когато ИЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ е доставил част от стоките и по-нататъшното
изпълнение на Договора се окаже невъзможно поради причини, за които 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ и ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ не отговарят, И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
получи възнаграждение в размер, съответстващ на съдържащото се в ценовото?; 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, само за доставените стоки, за които Възложителят 
е уведомен за предстояща доставка по предвидения в Договора ред.
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Чл.15

Чл.16

Чл.14

,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „ Зелени

системи“, по обособени позиции:
Обособена позиция №2: Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар“

И ЗП ЪЛНИ ТЕЛ ЯТ няма право на заплащане за доставената стока, които 
съгласно констативния протокол не са приети от представителите на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(1) Разпорежданията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) И ЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ се задължава да отстранява констатираните пропуски и/или 
недостатъци в допълнително определените му срокове.При констатиране на пропуски 
и/или недостатъци ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ издава предписание с разумен срок за 
отстраняването им.

И ЗП ЪЛНИ ТЕЛ ЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец 
и в защита интересите на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този 
Договор И ЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ е длъжен да спазва всички приложими технически 
стандарти и норми, закони и подзаконови нормативни актове, директиви, регламенти 
и др., касаещи изпълнението на Договора.

Договор с подизпълнител:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ от отговорността му за изпълнение на настоящия договор за 
обществената поръчка.

И ЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ няма право да:
1. сключва договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 
47, ал. 1 или 5 ЗОП;
2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 
настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители;
3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато:
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 
1 или 5 ЗОП;
б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение;
в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително 
в случаите ако по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 
или 5 ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат 
една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 
подизпълнение.
В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 
подизпълнител, ИЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ изпраща оригинален екземпляр от договора или 
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ заедно с доказателства, че не е 
нарушена някоя от забраните, посочена по-горе в т. 1,2 или 3.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение.
Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че 
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които 
са включени в предмета на договора за подизпълнение, сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно - от договора 
за подизпълнение.
ИЗПЪЛНИ ТЕЛ ЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и\ при 
нарушаване на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или 
повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение\в
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,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени

системи“, по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер' с прикачен инвентар “

14-дневен срок от узнаването. В тези случаи ИЗПЪ ЛНИ ТЕЛ ЯТ сключва нов договор 
за подизпълнение при спазване на условията и изискванията на чл. 45а., ал. 1 -  5 ЗОП. 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ приема изпълнението на дейност по настоящия договор, за който 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в 
присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на подизпълнителя.
При приемането на работата И ЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да представи на 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или 
работата или част от нея не е извършена от подизпълнителя.

VI. ДОСТАВКА НА ИЗДЕЛИЯ
Чл.17 (1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ доставя изделието в базата на ОП „Зелени системи” в град

Велико Търново, ул. „Опълченска” № 77 .
Чл.18 (1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ доставя всяка стока - предмет на договора, придружена от

следните документи (когато са приложими):
1. документ, доказващ произхода на стоката: писмо или фактура от производителя на 

изделието, даващи възможност да бъде определен точният му произход (в случай, че 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ не е производител на стока) или сертификат за качество на 
изделието, или друг документ, от който може да се установи произходът на стоката;

2. документ, доказващ техническите параметри на стоката;
3. декларация за съответствие, сертификат за качество или друг еквивалентен документ;
4. документация за ползване и сервизна документация (упътвания за експлоатация, 

указания за поддръжка, ремонт и други еквивалентни) на български език;
5. гаранционни карта на български език;
6. списък на оторизираните сервизи за извършване на гаранционно обслужване с 

посочен адрес и телефон за контакт (в рамките на гаранционния срок на стоката):
7. указания за допустимите за използване консумативи, необходими за нормалтната 

работата/експлоатация на стоката;
(2) Доставката се извършва в работното време на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(3) При извършване на доставка на дадена стока, тя трябва да бъде разположена от 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛ Я на определената за целта база съгласно указанията на 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ и по начин, позволяващ безпрепятственото извършване на визуален 
оглед и проверка на техническите характеристики на съответната стока.

Чл.19 За всяка доставена стока ИЗПЪЛНИ ТЕЛ ЯТ представя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен протокол за доставка, изготвен в 
два екземпляра и съдържащ дата на доставката, данни за конкретното стока : 
наименование, марка, модел и идентификационен номер (сериен номер, друг 
индивидуален идентификатор или еквивалент), и опис на придружаващите изделието 
документи съгласно чл. 18, ал. 1 от Договора.

VII. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОСТАВКИ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл.20 (1) В случай, че при огледа или при изпитването на стоката не бъдат открити

видими дефекти и повреди, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ подписва приемо-предавателния 
протокол за доставка по чл. 19 от настоящия договор и връща единия екземпляр на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай, че при огледа или при изпитването бъдат открити видими дефекти и 
повреди, включително дефекти, причинени от неправилно съхранение или при 
транспорт, ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има право да не подпише премо - предавателния 
протокол за доставка по чл. 19 от настоящия договор и да върне доставеното изделие 
на И ЗПЪЛНИТЕЛЯ, като издава писмено разпореждане за подмяна на доставеното^ 
изделие с ново такова, в което задължително описва констатираните повреди.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
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Чл.21

Чл.22

IX .
Чл.23

,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие ,, Зелени

системи“, по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

(1) В случай на забава при изпълнение на задължение по Договора, удостоверено 
по реда на последния, И ЗП ЪЛНИ ТЕЛ ЯТ дължи на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ неустойка в 
размер на 0,1 % върху стойността на Договора за всеки ден забава. Сумата се удържа 
от дължимите плащания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай на забава на плащане от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ дължи неустойка от 0,1% от цената на Договора за всеки 
просрочен ден до извършване на заплащането.
(3) Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения при 
изпълнението на настоящия договор са за сметка на виновната С ТРА Н А  и се 
заплащат от нея.
(1) При частично неизпълнение, респективно забавено или некачествено, непълно, 
неточно изпълнение на възложеното с този Договор, пълна липса на изпълнение, или 
при каквото и да било друго неизпълнение на задължения по този Договор, 
ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ има право да изисква съставянето на констативен протокол, 
подписан от представител на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов 
служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИ ТЕЛ ЯТ или на негов служител за подписване на 
констативен протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯ да се свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативният 
протокол се подписва от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е 
годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срещу 
ИЗПЪЛНИ ТЕЛ Я като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от 
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.

ГА Р А Н Ц И И
(1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно обявлението за 
възлагане на обществената поръчка. При неточно, непълно, забавено или 
некачествено изпълнение или при липса на изпълнение гаранцията не се възстановява, 
респективно ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение. Отделно от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ може да търси и 
дължимите по договора неустойки.
(2) В случай, че гаранцията за изпълнение е във вид на банкова гаранция, тя 
трябва да се поддържа валидна до настъпване на предвидените в настоящия договор 
условия за освобождаването й.
(3) В случай че към датата на изтичане валидността на гаранцията за изпълнение 
не са налице всички необходими условия за освобождаването й, срокът на валидност 
на гаранцията за изпълнение се удължава по искане на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за срок до 
настъпването на тези условия.
(4) Гаранцията за изпълнение се задържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на 
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от 
компетентен съд -  до решаване на спора. Същата се освобождава след решаване на 
спора, ако решението е в полза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако за ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ  
не е налице друго основание да я задържи.
(5) След окончателното и цялостно приемане на изпълнението - предмет на този 
договор, без забележки, гаранцията /парична или банкова/ се връща на \ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Н Е П Р Е Д В И Д Е Н И  О Б С Т О Я Т Е Л С Т В А , П РО М ЕН И  В  З А К О Н О Д А Т Е Л С Т В О ^ *
И В Ъ З Н И К В А Н Е  Н А  Н Е П Р Е Д В И Д Е Н И  О Б С Т О Я Т Е Л С Т В А
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Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие ,, Зелени

системи по обособени позиции:
Обособена позиция №2: Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

Чл.24 (1) По смисъла на настоящия Договор Непреодолима сила и/или непредвидени
обстоятелства са обстоятелства от извънреден характер, които С Т Р А Н И Т Е при 
полагане на дължимата грижа не са могли или не са били длъжни да предвидят или 
предотвратят.
(2) Не е налице Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, когато 
съответното събитие е настъпило вследствие на неположена грижа от някоя от 
СТРА Н И ТЕ или ако при полагане на дължимата грижа това събитие е можело да бъде 
предотвратено.

Чл.25 (1) С ТР А Н И ТЕ по Договора не отговарят една спрямо друга за неизпълнение,
забавено изпълнение или неточно изпълнение на свое задължение в резултат на 
настъпило събитие, което може да бъде определено като Непреодолима сила и/или 
непредвидени обстоятелства, в това число и за причинените от това неизпълнение 
вреди.
(2) Алинея 1 не се прилага за йрава или задължения на СТРА Н И ТЕ, които са 
възникнали или е трябвало да бъдат изпълнени преди настъпване на 
Непреодолиматасила и/или непредвидени обстоятелства.

Чл.26 (1) С ТРА Н А ТА , изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от
Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства, е длъжна в тридневен срок 
писмено да уведоми другата страна за настъпването, съответно -  за преустановяване 
въздействието на Непреодолимата сила и/или непредвидени обстоятелства.
(2) Към уведомлениетопо ал.1 се прилагат всички релевантни и/или нормативно 
установени доказателства за настъпването, естеството и размера на Непреодолимата 
сила и/или непрдвидени обстоятелства.
(3) В случай че някое от доказателствата по ал. 2 се издава от компетентните 
органи в срок, по-дълъг от посочения в an. 1, СТРА Н А ТА , изпълнението на чието 
задължение е възпрепятствано от Непреодолимата сила и/или непредвитдените 
обстоятелства, е длъжна с уведомлението по ал. 1 да съобщи за това обстоятелство и в 
тридневен срок след предоставянето на съответното доказателство от компетентния 
орган да уведоми другата СТРА Н А  и да представи доказателството.
(4) С ТРА Н А ТА , изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
Непреодолима сила и/или непредвидените обстоятелства, не може да се позовава на 
непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си по ал. 1.

Чл.27 (1) При позоваване на Непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства
СТРА Н А ТА , изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от 
Непреодолимата сила и/или непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме 
всички възможни мерки, за да ограничи последиците от настъпването на събитието.
(2) С Т Р А Н А Т А  е длъжна, след съгласуване с насрещната СТРАНА, да продължи 
да изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от 
Непреодолимата сила и/или непредвидените обстоятелства.

Чл.28 (1) 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, С ТРА Н А ТА , изпълнението на чиито задължения е възпрепятствано от 
Непреодолимата сила, ведно с уведомлението, писмено уведомява другата С ТРА Н А  
за спиране на изпълнението на настоящия Договор до отпадането на Непреодолимата 
сила/непредвидени обстоятелства.
(2) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 
определени като Непреодолима сила/непредвидени обстоятелства в известието, 
СТРА Н А ТА , която е спряла изпълнението, в тридневен срок писмено уведомява 
другата С ТР А Н А  за възобновяване на изпълнението на Договора.
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Чл.29

Чл.ЗО

XI.
Чл.31

XII.
Чл.32

..Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени

системи“, по обособени позиции:'
Обособена позиция №2:,.Доставка на употребявана дробилка /шредер/с прикачен инвентар“

(3) Ако след отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които са 
определени като Непреодолима сила/непредвидени обстоятелства в известието, 
С Т Р А Н А Т А , която е поискала спирането на изпълнението на Договора не възобнови 
изпълнението, другата С ТРА Н А  изпраща писмено искане за възобновяване на 
изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от 3 (три) 
дни.
(4) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 3, С ТРА Н А ТА  не 
възобнови изпълнението на Договора, изправната С ТРА Н А  има право да прекрати 
Договора и да получи неустойката за неизпълнение на Договора.
(5) В  случай, че Непреодолимата сила/непредвидените обстоятелства продължат 
повече от три месеца, С ТР А Н И ТЕ могат да се споразумеят за промяна на Договора 
при спазване на изискванията на ЗОП за непредвидени обстоятелства.
(1) Срокът за изпълнение на възложеното с Договора се удължава с времето, през 
което изпълнението е било невъзможно поради Непреодолима сила и/или 
непредвидени обстоятелства, за наличието, на която другата С ТРА Н А  е била 
надлежно уведомена при условията на Договора и е приела съществуването й, на база 
на представените документи и доказателства.
(2) ИЗП ЪЛНИ ТЕЛ ЯТ е длъжен да направи необходимото, за да сведе до минимум 
срока на спиране на изпълнението и да го възобнови веднага щом обстоятелствата 
позволят това.
(3) Срокът за изпълнение се удължава с периода на спирането на изпълнението 
навъзложеното и се възстановява от получаването на уведомлението за възобновяване 
на изпълнението.

В случай на промени в приложимото законодателство, или индивидуални 
актове на държавен орган във връзка с изпълнението на проекта, които са 
еквивалентни по последствията си на действието на Непреодолима сила по отношение 
на страните по този Договор, или водят до необходимост от промяна на Договора за 
постигане на очаквания краен резултат, страните могат да се споразумеят за промяна 
на договора при прилагане на предвидената процедура по реда на ЗОП.

СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
(1) Извън случаите на спиране на изпълнението поради Непреодолима 
сила/непредвидени обстоятелства, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спира изпълнението по 
Договора, тогава, когато поради настъпили основателни причини за това 
ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ писмено го уведоми да спре изпълнението на задълженията си. В 
известието ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ посочва причините за спирането и периода, за който се 
спира дейността.
(2) За периода на спиране на изпълнението плащания по Договора не се дължат, 
освен ако основанието е възникнало преди спирането, като задълженията на 
С ТР А Н И ТЕ се възобновяват незабавно след отпадане на спирането.
(3) Срокът за изпълнение на Договора се удължава с периода на спирането.
(4) ИЗПЪ ЛНИТЕЛ ЯТ може да претендира за компенсация за допълнителните си 
разходи, свързани с поддържане на гаранцията за добро изпълнение, само в случай, че 
бъде надвишен общият срок за изпълнение на Договора не по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
(1) Настоящият Договор се прекратява с окончателното му изпълнение и 
на договорената работа, съгласно изискванията на настоящия Договор.
(2) Настоящият Договор може да бъде прекратен по взаимно съгласие на 
изразено писмено.
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,, Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие ,, Зелени

системи ", по обособени позиции:
Обособена позиция №2: „Доставка на употребявана дробгсчка, шредер/ с прикачен инвентар"

(3) Настоящият Договор може да бъде прекратен при настъпване на обективна 
невъзможност за изпълнение, респективно заплащане на възложеното с настоящия 
Договор в случай, като това следва да се докаже от СТРА Н А ТА , която твърди, че 
такава невъзможност е налице.
(4) При виновно неизпълнение, както и забавено, некачествено, непълно, неточно 
изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ ще 
отправи писмено предупреждение към последния, в което ще посочи и разумен срок 
за привеждане на изпълнението в съответствие с условията на Договора. В случай, че 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ не изпълни или изпълни частично това разпореждане, 
ВЪЗЛО Ж ИТЕЛЯТ има право да прекрати Договора, като отправи 15 (петнадесет) 
дневно писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ  
изплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съотвестващо на изделията, доставени 
от последния, които са били полезни на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(5) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 
без да дължи неустойки, ако по време на изпълнението на Договора 
ИЗП ЪЛНИ ТЕЛ ЯТ, независимо от причините, загуби правото да извършва дейност в 
обхвата на услугите по Договора.
(6) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и 
без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ е 
извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в 
случай, че И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ или негови отговорни служители бъдат признати за 
виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при сключване или изпълнение 
на Договора.
(7) ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ може да развали или прекрати Договора, ако 
И ЗП Ъ ЛН И ТЕЛ ЯТ не изпълнява задълженията си, свързани с доставката на изделията, 
включително . и с придружаващите ги документи, или доставката на изделията, 
включително и придружаващите ги документи не е съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ или негов представител, доколкото тези указания не противоречат 
на Договора.
(8) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛ ЯТ може да прекрати Договора, ако И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ не 
осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на настоящия договор 
на лицата, които извършват проверките на място два последователни пъти.
(9) Във всички случаи на разваляне или прекратяване на Договора поради 
неизпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи връщане на недължимо 
получените авансово суми в срок, писмено определен от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, в случай 
на получени такива. При забава за връщането на тези суми в посочения от
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ срок, се дължи законната лихва по чл. 86 от ЗЗД.

XIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.ЗЗ С ТРА Н И ТЕ по настоящия Договор нямат право да го изменят и допълват, освен по

изключение, при наличие на хипотезите, предвидени в ЗОП.
Чл.34 За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на

действащото българско законодателство.
Чл.35 В случай на противоречие между отделни клаузи в Договора и приложенията

към него документите се тълкуват и прилагат в следния приоритетен ред:
1. Договор;
2. Технически спецификации;
3. Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;
4. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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Чл.36

Чл.37

1.
2.
3.
4.

Чл.38

Чл.39

1.
2.
3.

„Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана 
дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „ Зелени

системи“, по обособени позиции:
. Обособена позиция №2: „Доставка неупотребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар “

С Т Р А Н И ТЕ по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на Договора или свързани с него, с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът ще се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.
(1) 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.
(2) За дата на съобщението/известието се с-мята: 
датата на предаването -  при предаване на ръка;
датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата; 
датата на изпращането -  при изпращане по факс или телекс;
датата на изпращане при наличие на електронно потвърждение за получаване на 
изпратено по електронен път известие -  при изпращане по електронен път.
Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за 
кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.
В срок до 10 (десет) дни след влизане в сила на договора С ТРА Н И ТЕ уведомяват 
писмено другата С ТРА Н А  за своите оторизирани представители, техните правомощия 
и данни за контакт.
Този Договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните и 
съдържа следните ПРИЛОЖЕНИЯ, представляващ неразделна част от него: 
Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Ценово предложение на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я //
Техническата спецификация;

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
\

„ХИ Т“ ООД

3$ /̂$ /  —,<£

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКрДТрДЮВО

Инна Лунчева
Главен счетоводител (рНЦЗедбни сифгеми“ /  

Съгласували:
л Десислава Йонкова / \ У
^Директор Дирекция „щравна“

Надя Петрова/ /
Директор Дирекция ОСОП

Инж. Паша Илиева
Директор на ОП „Зелрйи системи“
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00001  
Образец № 13

До: Община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000 
пл. "Майка България" №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от „Хит" ООД
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: грт село ГПървомайци (5139),

ул. „Васил Левски" № 20,

тел.: 0618-64909, факс: 0618-64929, e-mail: contact@hitlighting.com,

ЕИ К /БУЛ СТА Т: 104017998 - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и 
употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско 
Предприятие „Зелени системи“, по обособени позиции:

За обособена позиця №2 - „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с прикачен 
инвентар“

и подписано от Цветан Зеленков
(трите имена)

лична карта №i издадена на . от МВР -
(данни по документ за самоличност)

в качеството му на Управител
(длъжност)

на „ Хит" ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на „Хит" ООД (наименование на участника) Ви представям Техническо 
предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: 
„Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и 
употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско 
Предприятие „Зелени системи“, по обособени позиции, за Обособена позиция №2 - 
„Доставка на употребявана дробилка /шредер/с прикачен инвентар“

mailto:contact@hitlighting.com
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Гарантирам, че Участникът „Хит" ООД (наименование на участника), когото 
представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с 
настоящото предложение и изискванията на Възложителя.

Потвърждавам, че Участникът „Хит" ООД (наименование на участника) ще се счита 
обвързан с настоящото Техническо предложение до изтичане на 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението 
за настоящата поръчка.

Предлагам Участникът „Хит" ООД (наименование на участника) да изпълни предмета на 
поръчката при следните условия:

>  Срок за изпълнение на поръчката по смисъла и в съответствие с условията на 
Проекта на Договора от Документацията за участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка -  5 (пет) календарни дни, считано от датата на 
подписване на договора за възлагане на настоящата поръчка до датата на подписване на 
двустранния констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на Договора за 
възлагане на настоящата поръчка.

(Участникът предлага срок на доставка не по-дълъг от 30 календарни дни)

За изпълнение предмета на поръчката предлагам Участникът „Хит" ООД (наименование 
на участника) да достави стоки със следните характеристики:

Обособена позиция №1: Лскотов-арии-автомобияи е -тов-ароноеимост-до 3,5 теши
Марка:?..................................................... .................................

Модел:................................................ ■ ....

Производитен:    ——   ...............................

Годинан-................................................................■ — ■ т. — ■ ■■--. ,т.тттт

Т  ехпнческигл -араметрит

Посочват се технически параметри - в -  съответствие- със заложените от 
Възложителя в Техническата-спецификация. Участник-, който е посочил-параметри 
па автомобилите  ̂ -от-които не-може -да се- установи—съответствие или не със 
заложените-̂ в-Техническата спецификация за позицията, ще бъде отс-трапеп от 
участие.
Предлаганата от нае- -гаранция— па -доставене- -изделие за двигател и трансмисия е
................ ■ ■......  Месеца или ...................... км. (н е-п о-малко от 6 месеца или
ЗООООкмУЬ
Поввсдитещс-он-то се покриват-от гаранцията еа следните^

Забележка: Участниците следва да предложат гаранционен срок на доставеното 
изделие предмет на позиция 1 не по малко от 6 месеца или 30 ОООкм. за двигател и 
трансмисия като минимум. Участниците могат да надграждат елементите, за които 
предоставят гаранция.
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Обособена позиция №2: дробилка /шуедеу/с прикачен инвентар:

Марка: ТЕКНАМОТОР /TEKNAMOTOR/

Модел: СКОРПИОН 120 СД /SKORPION 120 SD/

Производител: ТЕКНАМОТОР /TEKNAMOTOR/

Технически параметри:

Машината притежава официално типово одобрение за Европейския съюз /ЕС/ и е 
регистрирана за движение по обществени пътища като ремарке тип 02.

Машината е пригодена да бъде теглена от трактори от категория 09. Тя е снабдена с 
приспособление за теглене в предната част на рамата, колесен механизъм и е 
напълно окомплектована за движение по пътищата.

Двигател: дизелов, 4 тактов, с въздушно охлаждане, мощност: 28,5 kW, модел 
LOMBARDINI 9 LD 626-2, работен обем на двигателя: 1248 см3

Тегло на машината: 880 кг

Диаметър на раздробяваните клони: до 120 мм

Разход на гориво: /максимален/ 5,5 литра/час

Изхвърляща тръба с радиус на завъртане 360°

Машината е окомплектована с техническа документация от завода производител и 
инструкция за експлоатация на български език.

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

Съгласен съм в случай на повреда, покрита от гаранцията, в гаранционния период на 
доставено изделие 3 /три/ месеца, (не по-малко от 3 месеца )

Повредите, които се покриват от гаранцията са следните:

- съгласно приложена Гаранционна карта - образец

Забележка: Участниците попълват само полетата, които касаят позицията за кято е подадена 
офертата.

Приложения:
1. Страници с каталожни данни за дробилка /шредер/ TEKNAMOTOR SKORPION 120 SD
2. Свидетелство за регистрация на дробилка -  заверено копие
3. Снимки на дробилка /шредер/ TEKNAMOTOR SKORPION 120 SD
4. Гаранционна карта - образец

Дата: 06.04.2016 г. гт„„„—
Първомайци
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TEKNRMOTOR

Дробилка 

TEKNAMOTOR SKORPION 120 SD

Skorpion 120 SD е предназначен за рязане на клони и стволове с диаметър до 120 мм.

Това е дисков модел с пневматична система за изхвърляне на стърготини, която е инсталирана на 
диска. Стърготините се изхвърлят чрез тръба, която може да се обръща на 360° спрямо шасито. 
Системата на рязане се състои от диск с два режещи ножа заточени от двете страни. Системата за 
задвижване с двуцилиндров дизелов двигател с въздушно охлаждане с мощност 28.5 kW; 
съществува възможност за оборудване на двигателя с капак. Съществува възможност за оборудване 
на двигателя с капак. 40-литровият резервоар за гориво дава възможност за няколко часа работа 
навън. Дробилката е оборудвана с хидравлична задвижваща система на валяци, обслужваща 
входящия материал; системата се движи на собствена хидравлична помпа.

Като допълнително оборудване на дробилката на може да се инсталира електронната система за 
контрол на работата (анти-стрес), която автоматично предотвратява претоварване на системата за 
задвижване чрез временно спиране на подаването на материал.

Skorpion 120 SD има специално одобрение и е допуснат за регистриране и движение по пътищата. 
Машината е оборудвана с механични спирачки за рязко спиране и паркиране; има захващане за 
теглене с възможност за използване на сферичен щифт или ухо.

Произведените от Skorpion 120 SD стърготини могат да се използват за директно изгаряне в пещи, 
за произвеждане на компост, както й да декоративни цели. След повторно смилане в чукова 
мелница може да се използват като изходна Суровина за производство на брикети и пелети.

„ — ------   <. ffsMi.zof6r
\
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TEKNRMOTOR

Технически данни

Модел на машината
Размери (д  х ш х в) [мм]

Тегло [кг]

Диаметър на клоните [мм]

Брой на ножовете

Скорост на подаване [линеен м/мин] 

Чипинг капацитет [насипен M3/h ]

Ширина на стърготини [мм]

Начин на захранване 

Диаметър на режещия диск [мм]

Размери на гърлото (шир х вие) [мм]

Технически данни

Модел на двигателя

Работен обем на двигателя [см3]

Мощност на двигателя [kW]

Охлаждане

Гориво

Обем на горивния резервоар [л ] 

Максимална консумация на гориво [л/ч] 

Старт

SKORPION 120 SD
3710 х 1800 х 2270 

880 

120

2 режещи +  2 подкрепващи 

до 33 

до 8 

от 9 до 11 

хидравличен фидер 

550 

285 х 165

на двигателя

LOMBARDINI 9LD626-2 

1248

28.5 

въздух

дизелово гориво 

40

5.5

електрически

С та н д а р тн о  о б о р уд ван е :

часометър 

резервна гума

регулиране на височината на изхвърляне на стърготините 

рстационна тръба 360°

Д о п ъ л н и те л н о  о б о р уд ван е

анти-стресова система 

повишаване на тръба за изхвърляне

1
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

о Г  REPUBLIC OF BULGARIA
-5  MINISTRY  OF INTERIOR

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ЧАСТ
REGISTRATION CERTIFICATE P A R TI  

CERTIFICA T D !IMMATRfCULA TION FEUILLE I

0 0 0 0 6

■'C

I f ?  ■

■■ 3i. ' ••
'«*>■ V'" -f&-■ v  . •• , l-K ‘ ' ^

BT9508EB

e32*2007/46*0069’ 00

РЕМАРКЕ ЗА Л ЕК АВТОМОБИЛ 
MOTORCAR TRAILER

SKORPION W 120SD

ЧЕРВЕН
RED

(E)

(PS)

(D.1)

SVA100R12ED000168 (B)

(P.3)
ТЕКНАМОТОР СКОРПИОН 120 СД 
TEKNAMOTORSKORPION 120 SD

(D 3)

07,01,2015 (J) 02

СКОРПИОН 120 СД 
SKORPION 120 SD

1000 (F;2) 1000 (P.3) **** (G> 900

900 (N 2) ** * (№3) (N.4) m nr (N.5) m nr

(P 2 ) *m e (P.4> m nr f (Q) *** (L) 1

(S.2) Irtrk p i ) m nr (0.2) AAA (M) m nr

*** (U.1) *** (0.2) m nr (U.3) m nr (W) ***
-tridr (V2) Ш гк (V.3) *** (V.4) m nr (A)

mnr

**тк (V.6) *** (V.7) *** (V 8) m nr (V 9) m nr

r ,  V =  ;c  1.3.)

“ХИТ" ООД 
" HIT ”  OOD

Обл. ВЕЛИКО ТЪРНОВО,общ. ГОРНА ОРЯХОВИЦА, С. ПЪРВОМАЙЦИ 
Obi. VELIKO TARNOVO,obsbt GORNA ORYAHOVITSA, S. PARVOMAYTSI
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ, No 20 
UL. VASIL LEVSKI, No 20

БУЛСТАТ/ ID 104017998 

(C.4) (а) СОБСТВЕНИК /OWNER

 .............         Mfcy/I
(H) ( 2 )  (I) 08.01.2016 ПОДПИС:

^  SIGNATURE:
ЗАБЕЛЕЖКА:

NOTE:

(
* 8 8 X 22X 0 0 8 *

N 8 0 0 1 2 2 1 8 8

‘ j J  X'*-.
fiAOFb

M \

800122188
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ГАРАНЦИОННА КАРТА

0 0 0 1 0

Изделие:

Марка:

Модел:

Сериен номер: 

Гаранционен срок:

Продавач:

Фактура №:

Купувач:

Гаранционният срок започва да тече от: ...........................  г. (датата на двустранно подписан
констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на доставката)

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ:

1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация на 
изделието, по време на гаранционния период.

„Хит" ООД осигурява гаранция за закупената машина съобразно законовите разпоредби на 
Република България и специфичните особености на машината, за която тя се отнася.

2. При предявяване на рекламация купувачът задължително следва да представи настоящата 
гаранционна карта.

3. При настъпването на гаранционно събитие, продавачът следва да бъде уведомен незабавно, а 
машината да бъде спряна от експлоатация. Ако след установяване на повреда, работата с 
машината продължи, гаранцията става невалидна!

След като бъде уведомен за настъпилата неизправност, продавачът в срок от 2 работни дни се 
задължава да направи преглед и окачестви повредата, и в случай че тя се покрива от настоящата 
гаранция, да осигури своевременното й отстраняване за своя сметка.

4. При настъпването на гаранционно събитие, гаранционният срок спира да тече от момента на 
признаването на рекламацията от продавача до момента на отсраняване на повредата и 
уведомяване на купувача, че машината е в пълна техническа изправност. Всички гаранционни 
събития и периодите на спиране на гаранционния срок се вписват в настоящата гаранционна 
карта.

ц Продавачът не поема гаранция за повреди, причинени от:

- случайност /форсмажор/; 

ь- механични повреди по машината;

- нормалното физическо износване на машината или на частите ц; ..

- пренатоварване на машината;

Дробилка за раздробяване на дървесина с прикачен инвентар

TEKNAMOTOR

SKORPION 120 SD

3 месеца

„Хит" ООД 
с. Първомайци 5139 
ул. „Васил Левски" №20

Оторизиран подпис и печат на Продавача:

/име и фамилия, длъжност/
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- неправилна употреба или поддръжка на машината;

- неправилно съхранение или транспортиране на машината;

- неспазване на инструкцията за експлоатация на машината;

- употреба на неподходящо гориво или масло;

- използване на машината не по предвиденото й предназначение;

- ремонти по машината, за които продавачът не е уведомен и за които не е дал съгласието си.

6. НЕ СЕ ПОКРИВАТ от настоящата гаранция повреди в следните части и окомплектовка на 
машината:

-захранващи кабели;

- въздушни, горивни и/или маслени филтри;

-запалителни или подгревни свещи;

-инжекторни накрайници;

- гумени части (ремъци, хидравлични маркучи и тръби);

- пластмасови части;

- предпазители;

- горивна система -  в случай на корозия, вследствие на съдържание на вода в горивото, или 
друга повреда, дължаща се на използваното гориво.

7. Гаранцията е валидна само при стриктно спазване на инструкцията за експлоатация на 
машината, която е неразделна част от гаранционната карта.

00011

ГАРАНЦИОННИ РЕМОНТИ:

№ Описание на повредата
Период на ремонта Гаранционният 

срок е
удължен до:

Оторизиран подпис 
и печат на 
ПродавачаОт дата: До дата:

1.

/име и фамилия/ '

2.

/име и фамилия/

3.

/име и фамилия/

4.

/име и фамилия/ |

5.

r-Уим еи фамилия/----------- ^ ^ :--------------у

cTf s y n c i

--------V----------------------------------------------^ 7 ---- 7 ^ -7 "---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- -------------------------------

kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



0 0 0 0 1  
Образец № 14

До: Община Велико Търново
гр. Велико Търново 5000 
пл. "Майка България" №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от „Хит" ООД
(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр-т село Първомайци (5139),

ул. „Васил Левски" № 20,

тел.: 0618-64909, факс: 0618-64929, e-mail: contact@hitlighting.com,

ЕИК/БУЛСТАТ: 104017998 - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
с предмет: „Доставка на 2 броя употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и 
употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско 
Предприятие „Зелени системи“, по обособени позиции:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 - „Доставка на употребявана дробилка /шредер/ с 
прикачен инвентар“

и подписано от Цветан Зеленков
(трите имена)

лична карта № издадена на зт МВР -
(данни по документ за самоличност)

в качеството му на Управител
(длъжност)

на „Хит" ООД
(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на „Хит" ООД (наименование на участника) Ви представям Ценово предложение 
за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка на 2 броя 
употребявани лекотоварни автомобили до 3,5 тона и употребявана дробилка 
/шредер/ с прикачен инвентар, за нуждите на Общинско Предприятие „Зелени 
системи“, по обособени позиции:

За Обособена позиция № 2 - „Доставка на употребявана дробилка /шредер/с прикачен 
инвентар “

Гарантирам, че Участникът „Хит" ООД (наименование на участника), когото 
представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с 
изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

mailto:contact@hitlighting.com
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Предложената цена за изпълнение на поръчката от Участника „Хит" ООД (наименование на 
участника) е в размер на:

0 0 0 0 2

За обособена позиция 1:
Изделие: Брой: Цена без ДДС:

1 Употребяван лекотоварен автомобил до 3,5 тона 1 -

2 Употребяван лекотоварен автомобил до 3,5 тона 1 -

Обща цена (т.1 + т.2)

За обособена позиция 2:
Изделие: Брой: Цена без ДДС:

1 употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар 1 17 980,00 л в.

Гарантирам, че предложената от Участника „Хит" ООД (наименование на участника) цена 
включва всички необходими разходи и печалба за пълно, срочно и качествено изпълнение 
на поръчката в описания вид и обхват, включително разходи за доставка на изделията - 
предмет на поръчката, разходи за обучение на експлоатационен персонал на Възложителя 
за работа със съответното изделие, в случай че такова се налага съобразно естеството на 
изделието, разходи за гаранционното обслужване на доставените изделия (транспорт, труд, 
модули, агрегати, резервни части материали, консумативи и др.), разходи за мита, данъци, 
такси, плащания към бюджета и други.

- Аванс: 0,00%, платим в срок  ■.■■-■-от-получаване—на писмено уведомление за
осигурено финансиране. Авансът се превежда в срок след осигуряване на средствата за 
същия от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, (не повече от 35%)

- Срок за окончателно плащане: 30 (тридесет) дни след представяне на двустранно 
подписан констативен протокол, удостоверяващ изпълнението на цялата поръчка, и 
надлежно оформена фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Потвърждавам, че Участникът „Хит" ООД (наименование на участника) ще се счита 
обвързан с настоящото Ценово предложение до изтичане на 180 (сто и осемдесет) 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението 
за настоящата поръчка.

Забележка: Участниците попълват информацията, касаеща стоките предмет на 
доставка по съответната обособена позиция.

Дата: 06.04.2016 г. Подпис:  х& ---
гр-с. Първомайци ('имердлъжнощп)

Цветан Зеленкощ УптвиТщ к
Печат
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TOM III

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - „Доставка на 2 /два/ броя 
лекотоварни автомобила до 3,5 тона“

употребявани

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Лекотоварни автомобили до 3,5тона с тристранно разтоварване:

С Максимален пробег до 170 ОООкм.

- Година на производство след
- Работен обем (смЗ) до 
-Мощност (kw/к. с.) до

- задвижване
- Гориво
-Предавателна кутия

- Допустимо общо тегло 
-Кабина /двойна/

- брой врати
- полезен товар . до
- размер на колела до
- цвят
-Стандартна екипировка

2007г.
2300
80кн>/108к.с. 
задно 
дизел 

ръчна 6 скорости 
3500 кг.
7 местна (6+1)

4
1500кг.

16"
Бял

ABS
Централно заключване 
Сервоусилвател на волана 
Регулируема кормилна колонка 
Климак /  климатроник 
тристранно разтоварване

Забележка: Н ався къде, където е посочено модел, източник, процес, търговска марка. патент, тип, 
произход или производство да се чете ..или еквивалентно'’.



ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Обособена позиция №2: „Доставка на 
употребявана дробилка /шредер/ с прикачен инвентар“

ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ:

Дробилка /шредер/с прикачен инвентар:

- Машината да притежава оригинално типово одобрение, отговарящо на изискванията на 
ЕС и да може да бъде регистрирана за движение по обществени пътища като ремарке Тип 
02
- Машината да може да бъде теглена от трактори или други МПС от категория 09. Да 
бъде снабдена с приспособление за теглене в предната част на рамата, колесен механизъм 
и да е напълно окомплектована за движение по пътищата.
-Двигател -  дизелов, 4 тактов, с въздуишо охлаждане, с мощност не повече от 30kW.
Тегло на машината -  не повече от ЮООкг.
-Диаметър на раздробяваните кчони -  до 120мм.
- Разход на гориво -  до 6,00л./ч.
- Изхвърляща тръба с радиус на завъртане -3 6 0  градуса
- Окомплектовка с техническа документация от завода производител и инструкция за 
експлоатация на български език.

Забележка:Навсякъде. където е посочено модел, източник, процес, търговска марка. патент, тип, 
произход или производство да се чете „или еквивалентно”.




