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За възлагане изпълнението на услуга на основание чл.101е, ал.1, от ЗОЩотм.), във 
връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществени поръчки(отм.), във връзка с § 18 от ЗОП 

(обнародван с ДВ бр.13 от 16.02.2016 г.) 

ОГ Г\Т 1 /1 If 
Днес на дата .1'..... г., в гр. 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, 

2. „МИТРА ТРАНСЛЕЙШЪНС" ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище 
и адрес на управление: град Варна, ПК 9000, район Одесос, ул. „Цар Асен"№11, офис 4; 
m.atanasova@mitra-bg.com, с адрес за кореспонденция: град Варна, ПК 9000, район Одесос, ул. 
„Цар Асен"№11, офис 4, телефон: 052620280; факс: 052603357, ЕИК: 103913291, 
представлявано от Мина Илиева и Диляна I Илиева, от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Предмет на този договор е „Извършване на преводачески услуги за нуждите на 
проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град 
Велико Търново". 

(2) За извършването на дейностите, предмет на този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер и при условията на този договор. 

II, СРОК И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. ПРИЕМАНЕ НА 
ИЗВЪРШЕНАТА РАБОТА 

Чл. 2. Срокът на действие на договора е съгласно срока на проекта съгласно чл.2 от ДБФП № 
BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство. Договора влиза в 
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сила, от датата на подписването му. Срока за изпълнение на услугата по чл.1, ал.1 е съгласно 
одобрения от Програмния оператор план/график за изпълнение на проекта и неговите 
актуализации в срока на действие на настоящия договор. При изпълнение на услугата 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съобразява с всички промени в плана за изпълнение на дейностите във 
времето, като организира изпълнението съобразно действителното времево разпределение на 
дейностите. 
Чл.З. (1) В предмета на договора са извършването на писмени и устни преводи от английски 
на български и от български на английски език. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши писмен превод при необходимост в срок от 24 
часа след получаване на заявката, включващ до 20 страници. 
(3) При по голям обем срока за изпълнение е не по- дълъг от 3 календарни дни, след 
получаване на заявката. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да осигури преводачи за осъществяването на устен превод в 
срок, съгласно предложения от него в техническото му предложение - не по късно от 48 часа 
от получаване на заявката. 
(5) Конкретния срок за изпълнение се определя със заявката от ръководителя на проекта. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да е в състояние да изпълни поръчка за писмен превод и в почивни 
дни при необходимост. Срока за изпълнение по чл. 3, ал.З на конкретен превод може да бъде 
удължен с не- повече от два календарни дни поради обема на материалите или други 
обективни обстоятелства, но ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще може да се ползва от този по- дълъг срок 
само ако това е указано със заявката от Ръководителя на проекта. 
(6) Възлагането на всяка конкретна поръчка за извършване на преводаческа услуга става 
посредством направена заявка от Ръководителя на проекта до изпълнителя в писмена или 
устна форма, изпратена по факс, e-mail, или направена по телефона и потвърдена писмено. 
До 2 (два) часа от подаване на заявката изпълнителят потвърждава приемането й (в писмена 
форма, чрез електронна поща или факс). 
(7) Предаването на преводите се извършва с подписване на присмо-предавателен протокол 
между представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ръководителя на проекта. 
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена поръчка, 
за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
изпълнителя и на подизпълнителя, /неприложимо/. 
(9) При извършване на писмен превод ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да направи възражение за 
необходимостта от извършване на редакции в текста, представляващи техническа корекция 
и/или терминологично уточнение или промяна на възпроизведения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
смисъл на текста. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши 
исканата редакция или промяна в текста, следвайки инструкциите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
точното място в текста, където желае те да бъдат направени. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 
да посочи конкретно с кои изрази, термини, наименования и др. желае да бъдат заменени 
съществуващите първоначално термини, изрази и др. 
(10) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да одобри или да не одобри замяна на преводач от екипа, 
когато това се налага. 
(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане на цената, ако преводът е некачествен, 
невалиден или се забави толкова, че отпадне интереса за възложителя. Качеството на превода 
се установява от представители на двете договарящи се страни, а в случай, че това е 
невъзможно, от независим експерт, одобрен от двете страни по договора. Преводи, в които са 
допуснати поправки, заличавания, вписвания и изтривания са невалидни. 
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III. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ, РЕД ,УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА 
РАЗПЛАЩАНЕ 

Чл.4. (1) Възнаграждението по настоящия договор, съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е: 
3040/ три хиляди и четиридесет/ лева без ДДС, а с ДДС -3648 /три хиляди шестстотин 
четиридесет и осем лева/. 
(2) Окончателната стойност на договора се формира на базата на реално изпълнени услуги по 
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до достигане на сумата по ал.1, като се вземат предвид следните 
единични стойности от офертата: 
- Писмен превод на техническа и друга документация от английски на български език за 1 бр-
страница - 8.00 /осем/ лева без ДДС, а с ДДС - 9,60 /девет лева и шестдесет стотинки/. 
- Писмен превод на техническа и друга документация от български на английски език за 1 бр-
страница 8,00 /осем/ лева без ДДС, а с ДДС - 9,60 /девет лева и шестдесет стотинки/. 
- Устен консекутивен/симултанен превод от и на английски език за 1 час- 40,00 /четиридесет/ 
лева без ДДС, а с ДДС- 48 /четиридесет и осем/ лева с ДДС. 
(3) Всички разноски на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор са за негова 
сметка и се считат включени в определеното по-горе възнаграждение по ал. 1. 
(4) В цената по ал. 1 се включват всички разходи по изпълнението на предмета на договора 
съгласно Техническата спецификация и Техническото предложение - заплати, осигуровки и 
всякакви други преки и непреки разходи и печалбата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(5) Договореното възнаграждение е окончателно и няма да бъде променяно за целия период 
на изпълнение на договора. Свързаните с изпълнението на поръчката разходи за заплащане на 
възнаграждения на екипа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и разходите за осигуряване на офис, 
оборудване, консумативи, поддръжка, обзавеждане, телефон, както и всякакви други разходи, 
необходими за изпълнение предмета на обществената поръчка, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и са включени в предложената от него ценова оферта. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи каквото и да е плащане при никакви условия във връзка с тези разходи извън цената по 
ал. \. 
Чл.5. (1) Възнаграждението за изпълнение на услугата се заплаща по банков път по посочена 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както следва: 
- плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път след приемането и одобряване на 
фактурата и след изготвяне и представяне на протокол, подписан от Ръководителя на проекта 
без забележки и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнената работа. Плащанията се извършват с 
платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са 
констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след 
отстраняването им. Възнаграждението за услугата се заплаща, при наличие на реално 
извършена услуга, удостоверена със справки/ протоколи или други двустранно подписани 
документи за изпълнени преводи от Ръководител на проекта и представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя фактури, изготвени съгласно 
приложимото законодателство. Възложителят извършва окончателното плащане по договор за 
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, с л е д к а х о получи от 
изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички работи, приети по реда 
начл. 3, ал.8. /няма подизпълнител/. 
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(3) За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Във 
фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, 
задължително трябва да е указано, че разходът се извършва „по ДБФП № BG04-02-03-071-
007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия". 
(4) Преведените средства от Община Велико Търново, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
както и натрупаните лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат 
на възстановяване по банкова сметка, както следва: IBAN , BIC 
код на банката , при Общинска банка, клон Велико Търново. 

IV. СПЕЦИФИЧНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРОГРАМА 
BG04 „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ" 

Чл.6.{1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването 
на изисквания на Програмния оператор по Договор за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ № BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на препоръки, 
указания и други подобни, дадени от съгласуващи, одобряващи или други компетентни 
органи във връзка с проекта, предмет на договора за безвъзмездна финансова помощ. 
Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с изисквания, произтичащи от договор за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. 
по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското 
икономическо пространство, общите условия към него или от кореспонденция с Програмния 
оператор са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да информира за всички предполагаеми и/или 
действителни случаи на измама и/или нередности, открити във връзка с изпълнението на 
дейностите. „Нередност" е всяко нарушение на правната рамка на Финансовия механизъм на 
ЕИП 2009-2014, на правото на ЕС или на националното право, което засяга изпълнението 
и/или бюджета на всяка програма, проект или дейност от Финансовия механизъм, 
посредством извършването на неоправдан разход или намаляването или загубата на приходи в 
рамките на програмата и/или проекта. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва изискванията на Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство в 
това число и: 
- да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност на Програма 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското 
икономическо пространство; 
- да допуска лица оторизирани от Програмния оператор, Комитета на ФМ, НКЗ, 
Сертифициращия орган, националните одитиращи органи и одитиращите органи от страните-
донори при извършването на проверки посредством проучване на документацията му или на 
място, свързани с изпълнението на Проекта и при провеждането на пълен одит при 
необходимост. Тези проверки могат да се провеждат в срок до 5 години от датата на 
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извършването на окончателно плащане по Проекта, както и до приключване на евентуални 
административни, досъдебни или съдебни производства; 
- да предоставя на оторизираните лица и органи посочени по- горе достъп до местата, където 
се изпълнява Проекта, в това число и достъп до информационни системи, както и до всички 
документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на Проекта, както и 
да направи всичко необходимо, за да улесни работата им. Документите трябва да се 
съхраняват на достъпно място и да са подредени по начин, който улеснява проверката, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми за точното им местонахождение; 
- при посещения на място, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да оказва съдействие и да осигури 
физически достъп до всички места, където се изпълнява договора за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ и се съхранява проектната документация, както и до 
информационната система/ако има такава/, която подпомага изпълнението; 

да предоставя информация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при започването, провеждането и 
резултатите от всички извършвани проверки по проекта (независимо дали същите се 
извършват от посочени по- горе органи или от други органи), както и за предприетите 
корективни мерки; 
- да осигурява достъп за извършване на проверки на място и одити, като при проверки на 
място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Програмния оператор по Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство, 
сертифициращия орган и органи и представители на Европейската комисия, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да 
осигурява: достъп до помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на 
възложените дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява достъп на упълномощени представители 
на национални и европейски одитиращи и контролиращи органи; 
- да предоставя на Програмния оператор, Сертифициращия орган, Комитета на ФМ, НКЗ, 
националните одитиращи органи и одитиращите органи на страните-донори правото да 
използват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документи, свързани с проекта, 
независимо от формата им; 
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверки на място; 
- да докладва за възникнали нередности; 
- да възстановява суми по нередности, заедно с дължимата лихва и други неправомерно 
получени средства; 
- да информира Бенефициента-Възложител за възникнали проблеми при изпълнението на 
проекта и за предприетите мерки за тяхното разрешаване; 
- да спазва изискванията за съхранение на документацията по проекта: 
- да спазва изискванията на законодателството на ЕС и националното законодателство във 
връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ. 
- да съхранява всички документи по изпълнението на договора за срок и при условията на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското 
икономическо пространство. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съхранява в собствен архив 
всички документи във връзка с обществената поръчка и настоящият договор /документация за 
участие, кореспонденция, доклади, разхо до оправдателни документи, писма и др., при 
съблюдаване на изискванията на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство; 
- да съхранява документацията по Проекта за срок от минимум 5 години (в случаите на 
предоставяне на минимална помощ срокът за съхранение на документацията е 10 години) след 
одобрението на Окончателния отчет и не по-кратък от предвидения срок по българското 
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законодателство. При образуване на административни, досъдебни или съдебни производства, 
свързани с изпълнението на Проекта, Бенефициентът е длъжен да съхранява документацията 
най-малко 1 година след датата на приключване на образуваните производства; 
- да запази поверителността на всички предоставени му като поверителни документи, 
информация или други материали, както и да съхранява цялата документация за изпълнението 
за срок от минимум 5 години (в случаите на предоставяне на минимална помощ срокът за 
съхранение на документацията е 10 години) след одобрението на Окончателния отчет и не по-
кратък от предвидения срок по българското законодателство; 
- да възстанови суми по нередности, както и неусвоени суми, дължими лихви, глоби и 
неустойки и други неправомерно получени средства по сметка на Община Велико Търново, 
както следва: , BIC код на банката Г ' при Общинска 
банка, клон Велико Търново. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прави изявления от името на Офиса на ФМ на ЕИП, 
страните - донори или Програмния Оператор на Програмата. В своите публикации той е 
длъжен да предприеме подходящи мерки, за да гарантира, че неговите изявления не се 
възприемат като направени от името на тези субекти. Всяка публикация под каквато и да е 
форма и в каквото и да е средство за осведомяване, в това число и интернет, трябва да 
съдържа следното заявление: „Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от [наименование] и при никакви обстоятелства не може да се 
приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство, страните - донори и Програмния Оператор на 
BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия"".На всички печатни и/ или дигитални 
материали до логото на ЕЕА Grants, следва да постави и надпис: „Проектът /име на проекта/ 
се финансира в рамките на Програма BG04 по Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство 2009-2014г." Всички материали относно информацията и 
публичността, свързани с ФМ на ЕИП, следва да бъдат в съответствие с Наръчника за 
комуникация и дизайн и Инструкцията за визуализация и публичност на Програмния 
оператор. Наръчникът представя подробни технически изисквания, отнасящи се до 
използването на лога, както и на билбордове, плочи, постери, публикации, уебсайтове и 
аудиовизуални материали. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими 
стъпки за популяризиране на факта, че проекта се осъществява с финансовата подкрепа на 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското 
икономическо пространство. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила 
за информиране и публичност на Програма BG04 Л5нергийна ефективност и възобновяема 
енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство. В този смисъл 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва финансовия принос на Програма BG04 „Енергийна 
ефективност и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство в 
своите доклади, в каквито и да са документи, свързани с изпълнението на проект 
„Подобряване на енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико 
Търново, и при всички контакти с медиите. Той трябва да помества на видимо място логото 
на ЕЕА Grants, съгласно изискванията публикувани на страницата на Финансовия механизъм 
на ЕИП.Навсякъде, където е уместно, всяка информация предоставяна от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
каквато и да било форма или среда, включително Интернет трябва да конкретизира, че 
проекта се осъществява с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност 
и възобновяема енергия" по ФМ на Европейското икономическо пространство. 
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(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да документира и води счетоводна отчетност при 
изпълнение на дейността при спазване на изискванията на проект „Подобряване на 
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" , който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Програма BGQ4 „Енергийна ефективност и 
възобновяема енергия". 
(7) Системата за счетоводна отчетност и вътрешен контрол на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на 
неговите Партньори трябва да позволява директно идентифициране и проверка на 
декларираните приходи и разходи по Проекта. Приходите и разходите по Проекта 
трябва да бъдат обособени отделно и да дават възможност за проследимост на всички 
стопански операции по проекта и изготвянето на самостоятелни отчети само за целите на 
проекта. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7. (1) При изпълнение на своите задължения по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да извърши възложените работи точно и при спазване на: 
1. техническата спецификация и техническото предложение, което е неразделна част от този 
договор; 
2. нормативните актове на българското законодателство, имащи отношение към изпълнението 
на настоящия договор; изискванията на проект „Подобряване на енергийната ефективност в 
социалната инфраструктура на град Велико Търново" по Договор от дата 18.08.2015г. за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-071-007, който се осъществява 
с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема 
енергия", процедура BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на 
възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" по 
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и при съблюдаване на 
приетите предложения от офертата. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предвиди и поеме, в рамките на възнаграждението си, 
всички оперативни разходи като консумативи, командировки и други подобни, и да осигури 
необходимите условия за работата на своя екип. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на договора с присъщата грижа, 
ефективност, прозрачност и добросъвестност, в съответствие с най-добрите практики и в 
съответствие с условията на договора, като мобилизира всички финансови, човешки и 
материални ресурси, необходими за цялостното му изпълнение, съгласно приложимото 
законодателство. 
(4) Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета 
на договора, включително и при наличието на подизпълнители. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява всички пропуски, недостатъци и грешки в 
представените преводи по предмета на настоящия договор, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи заплащане. Отстраняването на констатирани пропуски и несъответствия в преводите, 
дори след тяхното приемане, са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата по договора качествено, съобразно 
най-високите стандарти на професионална компетентност, етичност и почтеност. 
(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно за всички 
обстоятелства, които препятстват изпълнението на поръчката и биха довели до нейното 
неизпълнение, забавено или лошо изпълнение. 
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(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да приема и разглежда всички писмени указания и 
възражения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно недостатъците, допуснати при извършване на 
услугите по този договор и да извършва за своя сметка корекции в писмените преводи не по-
късно от 24 (двадесет и четири) часа след уведомяването за недостатъците, в случай, че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е заявил, че все още има интерес от извършването на съответния превод. 
(9) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и 
материали, изработени в изпълнение на настоящия договор. Всички събрани от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ данни и всички резултати от изпълнението на Договора и всички права 
върху тях, независимо от вида и формата им, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
момента на изготвянето им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да полага 
грижата на добър стопанин за опазване на резултатите и правата върху тях до предаването им 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(10) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
- да не разкрива каквато и да е информация, отнасяща сс до предоставяните услуги, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в т.ч. и след прекратяването на този 
Договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от 
екипа си; 
- да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички получени при изпълнението на договора документи; 

Чл.8. (I) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договореното в чл. 4 от настоящия договор 
възнаграждение по начина и в сроковете описани в него. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да изисква необходимото съдействие за осъществяване на 
работата по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съобразява дейността си по изпълнението с действащото към 
момента на извършване на услугата законодателство. При промени в законодателството, 
регламентиращо дейността, обект на настоящата обществена поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
съобразява дейността си със новите изисквания, стандарти, задължения и др. подобни без да 
е нужно допълнително възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и без допълнително 
заплащане. 
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за работата на своите служители. За неизпълнение 
поради тяхно действие или бездействие, некачествено или неточно изпълнение, пропуски 
или непълнота на възложената работа, както и за всяко друго неизпълнение на настоящият 
договор, отговорност носи изцяло ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички 
права на изправна страна срещу неизправна страна. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати възнаграждението (цената) по този 
договор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условията и сроковете, указани в настоящия договор. 
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи представители от своята администрация, 
които да контактуват с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови представители, служители, членове на 
екипа и които да указват необходимото съдействие и представят необходимите изходни 
данни. 
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Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква отстраняване на всички пропуски, 
недостатъци и грешки в преводите и да изисква преработка в случай на непълно и/или 
некачествено изготвени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преводи. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи 
договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, /неприложимо/ 

VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 

Чл.11.(1) При неизпълнение на този договор всяка от страните дължи обезщетение за 
причинените вреди, при условията на гражданското и търговското законодателство. 
(2) Изплащането на неустойките по този раздел не лишава изправната страна от правото да 
търси обезщетение но общия ред за всички действително причинени вреди при или по повод 
изпълнението на договора. 
(З)При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява услугата, последният дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на общото дължимо възнаграждението по този 
договор. 
Чл.12. При частично неизпълнение или некачествено изпълнение на поетите с настоящия 
договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 
20% от стойността на договора. 
Чл.13. При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер от 5 % от стойността на 
договора за всеки случай на забавено изпълнение. 

VIII. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 14. Страните не могат да променят или допълват договора, освен в предвидените в чл. 43 
от Закона за обществените поръчки случаи. 
Чл.15. Всякакви промени в Договора, включително на приложенията към него, се правят в 
писмена форма посредством сключване на допълнително споразумение (анекс). 
Чл.16. (1) Настоящият договор се прекратява: 
1 .по взаимно съгласие чрез подписването на двустранно споразумение. 
2. от изправната страна по договора - при виновно неизпълнение на задължение на другата 
страна със седем дневно предизвестие; 

3. с изтичане на срока на действие на договора по чл. 2, и след възстановяване на всички 
разходи, направени от Община Велико Търново по настоящия договор за възлагане на 
обществена поръчка, съгласно ДБФП № BG04-02-03-071-007 от дата 18.08.2015г. по 
Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия"'. 
(2) 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. 
Чл.17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно договора със седем дневно 
предизвестие при следните условия: 
1. При неизпълнение на някое от задълженията по този договор. 
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2. Ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не е в 
състояние да изпълни своите задължения или в случай на настъпили съществени промени в 
обстоятелствата за изпълнение на договора по причини, за които страните не отговарят, 
включително и по отношение осигуряване на финансирането. 
З.Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да декларира това в офертата си или 
използва подизпълнител, който е различен от този в офертата. 

IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл.18. (1) По смисъла на този договор "непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, 
включително от извънреден характер, възникнали след сключването на договора, независимо 
от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно 
изпълнението при договорените условия. Докато траят „непредвидените обстоятелства", 
изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
(2) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или лошо, забавено, или 
некачествено изпълнение на свое задължение в резултат на настъпило събитие, което може да 
бъде определено като непредвидено обстоятелство, в това число и за причинените от това 
неизпълнение вреди. 
(3) Предходната алинея не се прилага за права или задължения на страните, които е трябвало 
да възникнат или да бъдат изпълнени преди настъпване па непредвиденото обстоятелство. 
(4) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от непредвиденото 
обстоятелство, е длъжна в тридневен срок писмено да уведоми другата страна за 
настъпването, съответно - за преустановяване въздействието на непредвиденото 
обстоятелство. 
(5) Когато обстоятелства от извънреден характер, които се определят като непредвидени 
обстоятелства, възпрепятстват по такъв начин изпълнението на задълженията по договора, че 
на практика водят до невъзможност на изпълнението на договора като цяло или в негова част, 
страните подписват констативни протоколи, с които определят деня на спиране на срока и 
деня на отпадане на непредвиденото обстоятелство. 

X. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма за действителност. 
(2) При промяна на адреса си за кореспонденция всяка от страните е длъжна назабавно да 
уведоми другата страна за промяната. В противен случай изпратената кореспонденция на 
посочения в настоящия договор адрес се счита за валидно връчена. 

Чл.20. За всички неуредени в настоящия договор отношения между страните се прилагат 
разпоредбите на действащото законодателство на Р. България. 

Чл.21.В случай па противоречие между каквито и да било уговорки между страните и влезли 
в сила нормативни актове, приложими към предмета на договора, тези уговорки се считат за 
невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това да влече 
нищожност на договора и на останалите уговорки между страните. Нищожността на някоя 
клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
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Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящилдоговор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение: Техническа спецификация./ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: /ИЗПЪЛНИТЕЛГ? 
ДАНИЕЛ ПАНОВ / /.... 
Кмет на Община Велико Търдавр 

Даниела Данчева 
Началник отдел , ^ о д ж е т " 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова^ч 
Директор на Диревщия „Празна" 

Надя Петрова 
Директор Дирекция OtTQTl / 

Мариела Цонева 
Директор Дирекция ОР 

Ииж. Ивайло Дачев 
Главен експерт отдел ТИ 
Ръководител на проект 
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О б р а з е ц № 4 

Ц Е Н О В О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
за участие в публична покана за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Извършване на преводачески услуги за нуждите на проект „Подобряване на 
енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" 

Долуподписаният/ната Мина Илиева, 
с ЕГН лична карта № , издадена н а о т МВР - гр, 
в качеството ми на управител 

(посочете длъжността) 
на Митра Транслейшънс ООД 

(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 103913291, актуален телефон: 052620280 
факс: 052603357; електронна поща m.atanasova@mitra-bg.com 
Регистрация по ЗДДС: BG1039132 

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето) 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на преводачески 
услуги за нуждите на проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново". 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, 
заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. Поемаме ангажимент да 
изпълним обекта на поръчката в срок. 

Заплащане се извършва за действително извършени работи по начин, отразен в проекта на 
договор. 

Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 
Обслужваща банка: УниКредит Булбанк 

Титуляр на сметката: Митра Транслейшънс ООД 

За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

Декларирам, че предложеното възнаграждение е определено при пълно съответствие с 
условията на публичната покана и включва всички разходи за изпълнение на всички работи, 
нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително 
командировки, възнаграждения за експертите, квартирни и др. разходи, свързани с 
изпълнението на поръчката, и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността. 

Предлаганото от нас възнаграждение за обществената поръчка с предмет: 
„Извършване на преводачески услуги за нуждите на проект „Подобряване на 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от З О П във връзка с чл. 23 от Закона 

защита на личните данни! 
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енергийната ефективност в социалната инфраструктура на град Велико Търново" е 
както следва: 

Стойност 3040,00 /три хиляди и четирдесет/ лева без ДДС, а с ДДС 3648,00 /три хиляди 
шестотин четирдесет и осем/ лева, образувана, както следва: 

ДЕЙНОСТ МЕРНА 
ЕДИНИЦА 

КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЧНА 
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 
В ЛЕВА 

ОБЩА 
СТОЙНОСТ 
БЕЗ ДДС В 
ЛЕВА 

1 .Писмен превод на 
техническа и друга 
документация от английски 
на български език 

1 Брой 
страница-

200 8,00 
(осем) 

1600,00 
(хиляда и . 
шестотин) 

2.Писмен превод на 
техническа и друга 
документация от български 
на английски език 

1 Брой 
страница 

100 8,00 
(осем) 

800,00 
(осемстотин) 

3 .Устен 
консекутивен/симултан ен 
превод от и на английски 
език 

1 Час 16 40,00 
(четиридесет) 

640,00 
(шестотин и 
четирдесет) 

Обща 
стойност: 
3400,00 лв. 
(три хиляди и 
четиристотин) 

Предложената единична цена по дейност т.1 и т.2 се отнася за всеки превод на брой 
страница независимо от указания срок за изпълнение със заявката. Срока за изпълнение 
на заявката може да бъде не по-малък от 24 часа и не по- дълъг от 3 календарни дни. 
При наличието на обективни обстоятелства срокът може да бъде удължен с не повече от 
2 календарни дни, като се посочва в заявката на ръководител на проекта. 

Плащане се извършва в 30 дневен срок по банков път след приемането и одобряване на 
фактурата и след изготвяне и представяне на протокол, подписан от Ръководителя на Проекта 
без забележки и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнената работа. Плащанията се извършват с 
платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случаите, когато са 
констатирани недостатъци, сумата се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен срок след 
отстраняването им. Възнаграждението за услугата се заплаща, при наличие на реално 
извършена услуга, удостоверена със справки/ протоколи или други двустранно подписани 



документи за изпълнени преводи от Ръководител на проекта и представител 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Дата 18/04/2016 

Име и фамилия Мина ШйЗва 

Подпис на упълномощеното лпцс 

Наименование на участника и Митра Транслейшънс*СОД 
печат 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от З О П във връзка с чл. 23 от Закона 

на личните данни! 



ееа 
grants Министерство на 

енергетиката 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

И ВЪЗОБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ 

N V Е 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предвид заложените дейности в Плана за изпълнение на мерките за визуализация и 
публичност, както и категоричността на Община Велико Търново дейностите и резултатите от 
настоящия проект да достигнат до възможно най-широка аудитория се налага в рамките на 
проекта да бъдат предвидени и преводачески услуги. Освен на рекламните материали, 
представящи напредъка на проекта, се предвижда и писмен превод на задължителните отчетни 
форми за напредъка по проекта. Наемането на устни преводачи се аргументира с 
организирането на информационни събития с международно участие в рамките периода на 
изпълнение на проекта. 

Очаквани резултати: Преведени 200 страници от английски на български език и 100 страници 
от български на английски език; Осъществен симултанеи превод по време на информационните 
прояви в изпълнение на мерките за осигуряване на визуализация и публичност по проекта. 

Обществената поръчка обхваща извършването на писмени и устни преводи от английски 
на български и от български на английски език. 

Писменият превод ще се изразява в извършване на превод на неофициални материали и 
документи /рекламни материали, представящи напредъка на проекта и отчетни форми за 
напредъка по проекта и др./. Преводът ще се извършва от английски език на български, от 
български на английски език и следва да бъде предоставен, както на хартиен носител, така и в 
електронен формат, позволяващ текстообработка. 

Основни изисквания за изпълнение на поръчката: 

Изпълнителят следва да извърши писмен превод при необходимост в срок от 24 часа 
след получаване на заявката; 

При по голям обем срока за изпълнение е не по- дълъг от 3 календарни дни, след 
получаване на заявката; 
• Изпълнителят следва да осигури преводачи за осъществяването на устен превод в срок 
съгласно предложения от него в техническото му предложение (не по късно от 48 часа) от 
получаване на заявката; 

Конкретния срок за изпълнение се определя със заявката от ръководителя на проекта. 
Изпълнителят трябва да е в състояние да изпълни поръчка за писмен превод и в почивни дни 
при необходимост.Срока за изпълнение на конкретен превод може да бъде удължен с не-
повече от два календарни дни поради обем на материалите или други обективни обстоятелства, 
но ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще може да се ползва от този по- дълъг срок само ако това е указано със 
заявката от Ръководителя на проекта. 

Изпълнителят следва да осигури възможност за приемане на заявка и съответно 
изпълнението й в извънработно за него време, както и в почивни и празнични дни; 



• Изпълнителят следва да осигури приемане и предаване на материали за превод и на 
изготвените писмени преводи на място в сградата на Община Велико Търново и/или по 
електронен път, в зависимост от заявката на Възложителя; 

Преводачите следва да познават съответната терминология на изходния и целевия език; 
Изпълнителят осигурява набор на текст, компютърна текстообработка на превода и 

предоставянето му на хартиен и/или електронен формат, годен за текстообработка (DOC, XLS, 
PDF, PPT), посредством запис върху електронен носител и/или чрез електронна поща, в 
зависимост от заявката на възложителя; 

Изпълнителят следва да гарантира конфиденциалност на информацията станала му 
известна при и по повод изпълнение на поръчката. 

Предвижда се извършване на преводи, писмени и устни, включително консекутивни и 
симултанни такива, от български на английски език и от английски иа български език. 

При необходимост от извършване на даден вид превод/и възложителят или негов представител 
подава заявка, в която посочва вида на превода; област/материя на превода; друга информация 
при необходимост. 

За извършването на писмен превод възложителят или негов представител подава заявка, 
в която се посочва и: приблизителен обем на материала(ите) за писмен превод/приблизителна 
продължителност на мероприятието за устен превод; начин и място за получаване на 
материала; вид на превода (писмен или устен /симултанен или консекутивен/); кратко описание 
на материалите/мероприятието за които се иска превод; срок за извършване на превода, начина 
и мястото за получаване на материала, предоставен за превод, и др. Изпълнението на заявка за 
писмен превод включва превод на предоставения текст, сравняване на текстовете, компкпърна 
текстообработка на материала, както и извършването на езикова и стилистична редакция на 
материала преди неговото предаване на възложителя. Окончателно завършеният писмен превод 
трябва да съответства по смисъл, стил, терминология и формат на предоставения оригинален 
документ за превод и да отговаря на следните изисквания: 

- да няма граматични, правописни, стилистични, или друг вид грешки или неточности 
- да съответства в максимална степен на изказа и смисъла на оригиналния текст 
- при извършването му да се използват специфични термини и понятия, употребени в 

оригинала 

Писменият превод се представя в един екземпляр на хартиен носител, подписан от преводач, 
заверен и подпечатан от Изпълнителя, придружен с копие на електронен носител, и едно копие 
и/или изпратено по електронната поща на посочен от възложителя електронен адрес. 

Изпълнителят трябва да осигури възможност за приемане на заявки и изпълнението им 
освен в работно време, и при извънредни обстоятелства, в извънработно време, в почивни и 
празнични дни. 

Изпълнителят трябва да нанася експресни / в срок до 24 часа от уведомяване/ и за своя 
сметка корекции на текстове, по качеството на които възложителят има основателни забележки. 

* Под една страница се има предвид - стандартна машинописна страница по БДС, 
формат А4, съдържаща 1800 машинописни знака, 30 реда X 60 знака, вкл. интервалите, 
измерени чрез опция Tools/wordcount/characterswithspaces. 
Под брой на знаци се разбира сбора на всички букви, цифри и други знаци, включително и 
интервалите. 

Под една страница се има предвид — преводна страница т.е. страница преведен текст, 
С оглед, на което цената на превода следва да се определя върху броя преведени страници, а не 
върху броя страници на оригинала. 



Възлагането на всяка конкретна поръчка за извършване на преводаческа услуга става 
посредством направена заявка от възложителя до изпълнителя в писмена или устна форма, 
изпратена по факс, e-mail, или направена по телефона и потвърдена писмено. До 2 (два) часа от 
подаване на заявката изпълнителят потвърждава приемането й (в писмена форма, чрез 
електронна поща или факс). 

Възложителят има право да изисква информация относно поръчката във всеки 
момент от нейното изпълнение, както и да осъществява постоянен контрол относно 
своевременното и качествено изпълнение на поръчката. 

Възложителят и Изпълнителят определят координатори на договора и лица за контакт, 
отговорни за изпълнението му. 

Услугата се извършва по проект „Подобряване на енергийната ефективност в социалната 
инфраструктура на град Велико Търново" по Договор от дата 18.08.2015г. за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG04-02-03-071-007, който се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия", процедура 
BG04-02-03 „Повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в 
общински и държавни сгради и локални отоплителни системи" по Финансов механизъм на 
Европейското икономическо пространство. 

Посочената цена/възнаграждение трябва да включва всички преки и косвени разходи за 
реализация на дейностите по настоящата обществена поръчка. 

- В предложената стойност следва да бъдат включени всички необходими разходи на 
участника за изпълнението на услугата, вкл.: допълнителните разходи, транспорта, работната 
ръка, извънреден труд и всички други присъщи разходи, както и други неупоменати по- горе. 
Единствено участникът ще бъде отговорен за евентуални допуснати грешки и/или пропуски в 
изчисленията. 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия, 
предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор. 
2. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без ДДС. 
При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. Ако е допусната аритметична грешка при 
пресмятането/изчисленията на участника, комисията извършва повторни изчисления и 
определя аритметично вярната сума. При несъответствие между предложените единична и 
обща цена, валидна ще бъде единичната цена на офертата. В случай, че бъде открито такова 
несъответствие, комисията определя аритметично вярната сума и участникът е обвързан от така 
определената сума. 

Стойността на извършената работа ще се отчита с двустранно подписан протокол по доказани 
действителни количества и по предложените единични цени на видовете работи. 

Ценова оферта, която надвишава общата прогнозната стойност на поръчката 
или единичната прогнозна стойност посочена по- долу ще бъде отстранена от участие. 



ДЕЙНОСТ МЕРНА 
ЕДИНИЦА 

КОЛИЧЕСТВО ПРОГНОЗНА 
ЕДИНИЧНА 
СТОЙНОСТ БЕЗ ДДС 
В ЛЕВА 

ПРОГНОЗНА 
ОБЩА 
СТОЙНОСТ 
БЕЗ ДДС В 
ЛЕВА 

Писмен превод на 
техническа и друга 
документация от 
английски на български 
език 

Брой 
страница 

200 12,50 лева 2500 

Писмен превод н а 
техническа и друга 
документация от 
български н а английски 
език 

Брой 
страница 

100 15,00 лева 1500 

Устен 
консекутивен/симултанен 
превод от и на английски 
език 

Час 16 45,83 лева 733,28 

Обща прогнозна стойност без ДДС на поръчката - 4733,28 лева 

При изготвяне на ценовото си предложение участниците не могат да надхвърлят посочените 
по- горе прогнозни стойности за всяка дейност. Оферти на участници, които не са съобразени с 
това изискване ще бъдат отстранявани от участие. При оценката по критерий НАЙ- НИСКА 
ЦЕНА се взема предвид предложената от участника обща стойност/цена/ без ДДС за 
изпълнение на услугата. Цената на услугата/общата стойност, съгласно ценовото предложение 
на участника не може да бъде по- голяма от 4733,28 лева без ДДС. 

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

За извършените плащания ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава надлежно оформени фактури. Във 
фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с изпълнението на проекта, 
задължително трябва да е указано, че разходът се извършва „ по ДБФП № BG04-02-03-071-007 
от дата 18.08.2015г. по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия". 

При пресмятането и изчислението на предлаганите цени да се използва закръгляване до 
втория знак след десетичната запетая!!! 

инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура" 
и Ръководител на проекта 

Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от З О П във връзка с чл. 23 от Закона за защита 

на личните данни! 


