
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, гр. София
ПРЕДМЕТ: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община 
Велико Търново, по позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на поцинковани 
кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра” и за обособена позиция 
№ 3: „Доставка на кошчета за разделно събиране на отпадъци в офис среда”

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
За възлагане изпълнението на доставка 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.)

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

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл, „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  
Кмет на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Началник 
на отдел „Бюджет” и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2. „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище 
и адрес: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 235, вх. А, ап. 2, с адрес за кореспонденция: 
гр. София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 8, тел: 02/973 21 94, факс: 02/419 74 90, е- 
mail: sales@profisbg.com, ЕИК: 200712462, идентификационен номер по ДДС: 
BG200712462, представлявано от Христо Найденов -  Управител,

определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка № 00073-2016-0013 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдове за битови отпадъци, както следва:
- по обособена позиция № 2 „Доставка на поцинковани кофи за събиране на битови 
отпадъци е вместимост 110 литра” и
- по обособена позиция № 3 „Доставка на кошчета за разделно събиране на 
отпадъци в офис среда”,
след предварително писмено възлагане, което съдържа информация за количеството и 
точното място или места на доставка на съдовете за отпадъци, в зависимост от 
конкретните потребности на Община Велико Търново, съгласно ценовата оферта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор. Доставките се определят според 
нуждите на Възложителя и осигуреното финансиране.

II. СРОК

Чл.2 (1) Срокът за изпълнение на договора е 36 (тридесет и шест) месеца и 
започва да тече от датата на подписването на договора.
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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(2) Сроковете за доставка са съгласно предложените с офертата и започват да 
текат от деня, следващ получаването на възлагателното писмо. Сроковете за доставка са 
както следва:

- за обособена позиция № 2:
1. при възлагане на доставка между 1 и 20 бр. поцинковани кофи: 1 работен ден;
2. при възлагане на доставка между 21 и 50 бр. поцинковани кофи: 1 работен ден;
3. при възлагане на доставка между 51 и 100 бр. поцинковани кофи: 1 работен ден;
4. при възлагане на доставка от над 100 бр. поцинковани кофи: 1 работен ден.
- за обособена позиция № 3:
1. при възлагане на доставка между 1 и 20 бр. тройни конфигурации от кошчета за 

разделно събиране на отпадъци: 1 работен ден;
2. при възлагане на доставка между 21 и 50 бр. тройни конфигурации от кошчета за 

разделно събиране на отпадъци: 1 работен ден;
3. при възлагане на доставка от над 50 бр. тройни конфигурации от кошчета за 

разделно събиране на отпадъци: 1 работен ден.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З (1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно осигуреното 
финансиране и заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества по единични цени, съгласно 
ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1. Цената за 1 (един) брой поцинкована кофа е в размер на:
48,90 лева (четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки) без ДДС и
58,68 лева (петдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки) с ДДС.

2. Цената за 1 (един) брой тройна конфигурация от кошчета за разделно събиране 
на отпадъци в офис среда е в размер на:

49,00 лева (четиридесет и девет лева) без ДДС и
58,80 лева (петдесет и осем лева и осемдесет стотинки) с ДДС.

(2) Плащането на стоките се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Аванс в размер на 35 %  от стойността на възложенто с възлагателно писмо;
- Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на 

фактура, придружена от протокол за приемане на доставката от двете страни. 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). В случаите, 
когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след 
отстраняването им.

(3) В посочените цени са включени всички разходи за изпълнението на 
поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита, транспортни разходи до 
мястото на доставка, опаковка, техническа документация, гаранционна поддръжка за 
целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи.

(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. 22, ал. 3.

2



„ '(останка на съдове ш битови отпадъци >а нуж дите на Община Велико Торти,о, по 
позиции", у// обособитапоз aoai Н 1 ? (оставка ни иогпткоаат кофи ш събиране, на битови 
отпадъци е смести, чист ПО лит ра" :/ т обособени по-нцня ' Г Доставка па кошчета а

/>ау<) ’.то съ 'транс на оппяЮъци в офис среда "

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е съгласно обявлението 
за обществената поръчка: 2% от прогнозната стойност на съответната обособена 
позиция без ДДС, а именно:

- за обособена позиция № 2: 600 лв. (шестстотин лева);
- за обособена позиция № 3: 50 лв. (петдесет лева).
(2) В случай на представена банкова гаранция със срок на валидност по-малък от 

изискуемия1, 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.

(3) Гаранцията за изпълнение ще бъде възстановена по сметка, посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, респ. ще бъде върната банковата гаранция за изпълнение след 
изтичането на последния гаранционен срок, посочен в чл. 18, ал. 1, а при лошо, неточно 
и некачествено изпълнение или при липса на изпълнение -  гаранцията не се 
възстановява, респ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата по банковата гаранция за 
изпълнение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата си по банковата гаранция за 
изпълнение, респ. да удържа суми от гаранцията за изпълнение - за неустойки и за други 
основателно дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по договора.

(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно 
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване 
пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към 
усвояване на гаранцията за изпълнение.

(6) При разваляне на договора поради неизпълнение или по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение като неустойка
за развалянето.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой 
риск съдове за битови отпадъци съобразно позицията, за която е сключен договора, с 
ненарушена цялост и с характеристики, съгласно Техническата спецификация на 
обществената поръчка.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде заявените стоки на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - предавателен протокол.

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

1 Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение задължително е с два месеца по-дълъг от 
срока за изпълнение на договора, а в случай че последният гаранционен срок на доставените стоки е по- 
дълъг от срока за изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен преди изтичане на срока й, да я поднови 
и да представи оригинал на нова банкова гаранция със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане 
на последния гаранционен срок на доставените стоки. След изтичане на този срок, гаранцията 
автоматично става невалидна, независимо дали гаранцията е върната или не.
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Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за осъществяване на доставката.

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за извършената доставка, при условията и в срока съгласно настоящия 
договор.

Чл.8 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.

Чл.9 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на доставката е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
да представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
заявените стоки.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

Чл.12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените 
стоки, чрез подписване на приемо - предавателен протокол, ако са качествени и 
отговарят на характеристиките, Техническата спецификация на обществената поръчка.

Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за изпълнената доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на 
изискванията му.

Чл.14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи 
доставката в срок и без отклонения от условията на този договор.

Чл.15 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и 
да му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители.

Чл.16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 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.

Чл.17 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил 
от изискванията за доставката, да откаже приемането на част или цялото количество, 
както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
изпълни своите задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е 
забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно протоколите за отчитане на дейността, 
тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на 
отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този 
договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от компетентни органи.
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VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Чл.18(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок: 72 (седемдесет и два) 
месеца от датата, на която стоката е предадена на Възложителя, което е удостоверено с 
двустранно подписан протокол.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако доставените стоки имат явни 
недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност за предвиденото в 
договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити 
недостатъци по реда на гражданското законодателство.

Чл.19 (1) Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в 
момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните. В случай на 
възникнали такива, количеството се допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 1 (един) 
работен ден от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

(2) Когато при приемането на доставените стоки бъдат установени технически 
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва подмяна на тези стоки в срок от 1 (един) 
работен ден от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол.

Чл.20 (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят до изтичане 
на предложения с офертата гаранционен срок.

(2) Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
се задължава да ги отстранява за своя сметка в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, считано 
от деня следващ получаването на писмена рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител.

(3) Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да замени безвъзмездно дефектната стока в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цената на стоките, 
които не е заменил с други такава -  нови, без недостатъци и с характеристики съгласно 
заявените. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гаранцията за изпълнение или 
от последващи плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.21 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните стоки от контролна 
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 
надлежен протокол.

VII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА

Чл.22 (1) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, 
подписан в 2 (два) екземпляра от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
лица.

(2) При предаване на заявените доставки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
представи подписан от него списък на същите с пълно описание на техническите им 
характеристики и индивидуализиращи белези (серийни номера и др. ако има такива).

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

Чл.23 При забава изпълнението на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
в размер на 1 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не
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повече от 10 % от стойността на съответната доставка. Сумата се удържа от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставката.

Чл.24 Собствеността върху доставените стоки се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
момента на приемането им от негова страна. Рискът от погиването на стоките преминава 
в тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ

Чл. 25 (1) Настоящият договор се прекратява:
а) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие;
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
г) с изтичане срока на договора;
д) когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка -  предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 
писмено предизвестие в следните случаи:

а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките съгласно указанията и 
заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно постигнатите договорености с настоящият 
договор.

б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други свои задължения по
договора.

Чл.26 (1) При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, респ. упражнява 
правата по банковата гаранция за изпълнение.

(2) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 
несъстоятелност или ликвидация.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до 
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

Чл. 28 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и 
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс.

Чл. 29 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Чл. 30 Настоящият договор може да бъде изменян и допълван само при условията 
на Закона за обществените поръчки.
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Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по 
един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Пълното описание на предмета ня ттпп-вчката и техническата спецификация;
2. Ценовото предложение на изпълнителя;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
Кмет на община Велико Тъюшрбо

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Данчева^
Началник на отдел Дарджет/'

Съгласували:
Десислава Йонко вщ.
Директор на дирекция 1,Правна:

Надя Петрова 
Директор на дир(

Мирослава Цонева 
Началник на отдел ОС

Благовеста Факирова 
Гл. специалист в дирекция Т2ДЗ
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ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико 
Търново, по позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на поцинковани кофи за 
събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра”

Долуподписаният Христо Найденов

с ЕГН лична карта № № издадена не год. от
в качеството ми на Управите,,

(посочете длъжността)

на ИДЕА Сервиз ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 200712462, актуален телефон: 02/ 973 21 94

факс: 02/ 419 74 90; електронна поща: sales@profisbg.com;

Регистрация по ЗДДС: BG200712462 (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: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на 
Община Велико Търново, по позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на 
поцинковани кофи за събиране на битови отпадъци с вместимост 110 литра”:

Ние предлагаме цена за 1 (един) брой поцинкована кофа в размер на:
48.90 / четиридесет и осем лева и деветдесет стотинки/ лева без ДДС 
58.68 /петдесет и осем лева и шестдесет и осем стотинки/ лева с ДДС

Ние не. ое пуждаем. / . се. нуждаем (невярното се зачертава) от авансово плащане в 
размер на 35 % (Предложение за аванс не по-голямо от 35%) от стойността на възложенто с 
възлагателно писмо без вкл. ДДС.

Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни по банков път след 
подписване на протокол за приемане на доставката от двете страни и одобряване на 
фактурата. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се 
изплаща след отстраняването им.

При така предложената от нас единична цена сме включили всички разходи за 
изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита, транспортни 
разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация, гаранционна поддръжка 
за целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи. 1 А
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Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДПС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. Ако 
е допусната аритметична грешка, при пресмятането/ изчисленията на участника, комисията 
извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

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

Дата 26/05/2016 г.

Име и фамилия Христо Хайденов

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и ИДЕА Сервиз ЕООД
печат
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ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на Община Велико 
Търново, по позиции”, за обособена позиция № 3 „Доставка на кошчета за разделно 
събиране на отпадъци в офис среда”

Долуподписаният Христо Найденов

с ЕГН лична карта № № i , издадена на год. от
в качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на ИДЕА Сервиз ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 200712462, актуален телефон: 02/ 973 21 94

факс: 02/ 419 74 90; електронна поща: sales@profisbg.com;

Регистрация по ЗДДС: BG200712462 (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: ,Доставка на съдове за битови отпадъци за нуждите на 
Община Велико Търново, по позиции”, за обособена позиция № 3 „Доставка на кошчета за 
разделно събиране на отпадъци в офис среда”:

Ние предлагаме цена за 1 (един) брой тройна конфигурация от кошчета за 
разделно събиране на отпадъци в офис среда в размер на:
49.00 /четиридесет и девет лева и нула стотинки/ лева без ДДС
58.80 /петдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ лева с ДДС

Ние не се _ нуждаем / се.нуждаем (невярното се зачертава) от авансово плащане в 
размер на 35 % (Предложение за аванс не по-голямо от 35%) от стойността на възложенто с 
възлагателно писмо.

Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни по банков път след 
подписване на протокол за приемане на доставката от двете страни и одобряване на 
фактурата. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се 
изплаща след отстраняването им.

При така предложената от нас единична цена сме включили всички разходи за 
изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита, транспортни
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разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация, гаранционна поддръжка 
за целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи. Ако 
е допусната аритметична грешка при пресмятането/ изчисленията на участника, комисията 
извършва повторни изчисления и определя аритметично вярната сума.

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева.

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

Дата 26/05/2016 г.

Име и фамилия Христо Хайденов 

Подпис на упълномощеното лице ________________

Наименование на участника и ИДЕА Сервиз ЕООД
печат
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