
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, ГРАД СОФИЯ
ПРЕДМЕТ: „Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 
или еквивалентни с вместимост 1 100 литра” 

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените
поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 1 от ППЗОП

Днес . M S  2017 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 Димитров Панов в качеството на Кмет 
на Общината, наричан за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, и Даниела Данчева -  Главен 
счетоводител Община Велико Търново и лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, от една страна, 
и

2. „ИДЕА СЕРВИЗ“ ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес: 
СОФИЯ 1799, р-н Младост, ж.к. Младост, бл. 235, вх. А, ап.2, с адрес за кореспонденция: гр. 
София 1528, ул. „Неделчо Бончев“ 3, ет.8, тел: 02 9732194, 02 9732195, факс: 02 4197490, e-mail: 
sales@profisbg.com. ЕИК: 200712462, представлявано от ХРИСТО НАЙДЕНОВ -
управител, определен за изпълнител след проведена процедура чрез пряко договаряне за 
възлагане на обществена поръчка № 00073-201 7-0031, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях поотделно 
„Страна“,

на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и във връзка с чл. 68, ал. 
1 от ППЗОП от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и [посочват се наименование, номер и 
дата на акта на възложителя за избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на 
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Спешна доставка на 75 броя контейнери 
за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни е вместимост 1 100 литра”

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 75 (седемдесет и пет) броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 
или еквивалентни с вместимост 1 100 литра, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
неразделна част от този договор.

(2) Доставките се извършват на определените съгласно техническата спецификаДйя 
места, както следва:

т.1. Село Ресен, община Велико Търново, за нуждите на Кметство село РесеД V-12 брйя;
т.2. База на ОП „Зелени системи“ в град Велико Търново, за нуждите на о б щ ш ^ ^ я и к о  

Търново -  63 броя.
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II. СРОК

Чл.2 Срокът за изпълнение на договора е 9 (девет) дни и започва да тече от деня, 
следващ подписването на договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.З (1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно осигуреното финансиране 
и единични цени, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената за 1 брой контейнер за 
битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент е в размер на: 482.00 (четиристотин осемдесет и 
два и 00 ст.) лева без ДДС и 578.40 (петстотин седемдесет и осем и 40 ст.) лева е ДДС, а 
общата цена за 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент е в размер 
на: 36 150.00 (тридесет и шест хиляди сто и петдесет и 00 ст.) лева без ДДС и 43 380.00 
(четиридесет и три хиляди триста и осемдесет и 00 ст.) лева с ДДС.

(2) Плащането на стоките се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.4 (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е 1807,50 (хиляда осемстотин 
и седем и 50 ст.) лева съгласно поканата за участие в пряко договаряне.

(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, както следва: 
половината от размера на гаранцията за изпълнение - в срок до 10 (десет) работни дни от 
доставката, другата половина - след изтичането на предложения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
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

1 Срокът на валидност на банковата гаранция за изпълнение задължително е с два месеца по-дълъ|ч от срока/за 
изпълнение на договора, а в случай че последният гаранционен срок на доставените стоки е по-дълъАоъсВокя за 
изпълнение на договора, изпълнителят е длъжен преди изтичане на срока й, да я поднови и да представи-ориотшал 
на нова банкова гаранция със срок на валидност 30 календарни дни след изтичане на последния/г^ашишеА Jd O k  

на доставените стоки. След изтичане на този срок, гаранцията автоматично става невалидна] -ле^ацист^ую, ^али 
гаранцията е върната или не.
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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 
контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалент, с ненарушена цялост и е 
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, да контролира изпълнението на техните 
задължения и да предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не възлага работата или части от нея на 
подизпълнители, извън посочените в офертата си, освен в случаите и при условията, 
предвидени в ЗОП.

(5) Когато за частта от доставките, която се изпълнява от подизпълнител, изпълнението 
може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите доставки, подизпълнителят 
представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната част от доставките за 
съответния период и съответната дейност/задача, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и искането 
за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му, заедно със 
становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставките, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел VIII (Приемане на доставката. Преминаване на 
собствеността и риска.) от договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя 
в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е 
оспорено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

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 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.

да окаже необходимото на
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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.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ

Чл.18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок: 12 (дванадесет) месеца.
(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 5 (пет) работни дни от 
датата на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол.

(2) Когато при приемането на доставените стоки бъдат установени технически 
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва подмяна на тези стоки в срок от 5 (пет) работни дни 
от датата на подписване на двустранен 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 съглйсно^заявените. 
Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гаранцията за изпълнение или^од/иос-дрдаащи 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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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.

VIII. 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 повече от 
10 % от стойността на доставката. 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.

IX. 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 ни^оЯффцг на 
друга клауза или на договора като цяло,

Чл. 28 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникна^щУрЛ и щЪ 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговбдо\тдл^в.кне,
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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.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните.

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: \ ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ Ц,ИДЕА СЕВВИТЦРООД
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕДИКС)/! Ъ^НОВО ; л \ ......................................... )

Даниела Данчева
Главен счетоводител ОбЩина Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирекция „нЬгцествени поръчки“

I/
Мирослава Цонева 
Началник отдел „ОкодДф©ре/а“

Йорданка Колева 
Кмет на село Ресен

Радослава Иванова | ^ i
Главен специалист Кметствр село Ресен

Изготвил и съгласувал:
Николина Ангелова

/  . р  { /  > / 4

Старши експерт в дирекция „Обществени поръчки“
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в процедура на пряко договаряш; за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” 
или еквивалентни с вместимост 1100 литра”

О бразец  №  4

Долуподписаният Христо Найденов

с ЕГН , лична карта № . , 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,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет:„Спешна доставка на 75 броя контейнери за 
битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1100 литра”.

Предлагаме цена за 1 (един) брой контейнер в размер на:
482,00 лв /четиристотин осемдесет и два/ лева без ДДС
578,40 лв /петстотин седемдесет и осем лева и четиридесет стотинки/ лева с ДДС

Или обща цена за 75 броя контейнери в размер на:
36 150,00 лв /тридесет и шест хиляди сто и петдесет лева/ лева без ДДС 
43 380,00 лв /четиридесет и три хиляди триста и осемдесет лева/ лева с ДДС

Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни по бакков 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 мм.

При така предложената от нас единична цена сме вюншили/всички шзхода за 
изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси ^й |£^^^п ордъ [1^^^% Н  до

mailto:sales@profisbg.com
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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 07.06.2017.

Име и фамилия Христо Найденов

Подпис на упълномощеното лице /I
Наименование на участника и Идеа Сервиз ЕОО,

печат
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Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ  
по чл. 39, ал.З, тЛ , б. „б-д”от ППЗОП

за участие в процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Спешна доставка на 75 броя контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или 
еквивалентни с вместимост 1 100 литра”

Долуподписаният/ната Христо Найденов

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

(посочете длъжността)

на ИДЕ А 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;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето Техническо предложение за участие в обявената от Вас процедура 
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Спешна доставка на 75 броя контейнери за 
битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1100 литра”.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок 
и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение и в съответствие с Техническата 
спецификация и другите изисквания на възложителя.

1. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени 
в приложения към документацията за участие проект на договор.

2. Декларирам, че ще се считаме обвързани със срок на валидност на офертата - 6 (шест) 
месеца от крайния срок за получаване на офертите.

3. Предлагаме срок за доставка 9 (девет) (до 10 (десет) работни дни, считано от деня, 
следващ датата на подписване на договора)работни дни.

4. Предлагамегаранционен срок на доставяните изделия 12 (дванадесет) (минимум 12 
(дванадесет) месеца)месеца.

5. Предлагаме следния срок за подмяна на съдове с установени технически недостатъци 
при приемането 5 (пет) (не по-дълъг от 5 (пет) работни дни от датата на подписване на 
двустранен приемо-предавателен протокол) работни дни. ,

6. Предлагаме следния срок задопълване на бройката/ при несъответствие между 
доставеното и заявеното количество съдове 5 (пет) (не шьдълъг от f (пет) работни дни от датата 
на подписване на двустранен приемо-предавателен протокол) работни дни. /

7.Гарантираме, че ще доставим нови, неупотребявани/гздерия с характрристик^; както
СЛСДВ3.1
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№ Минимални технически 
изисквания

Предложение
(технически параметри и 

характерист ики)

Документи, от които е 
видно посоченото в 

колона 3
(каталози,
спецификации на 
производителя и др. с 
посочена страница и 
точка от съответния 
документ)

1 2 3 4

1. Ламарината, от която са 
изработени съдовете, да бъде 
профилирана и с 
противокорозионно защитно 
покритие, с цел повишаване 
издръжливостта й.

Ламарината, от която са 

изработени съдовете е 

профилирана и с 

противокорозионно защитно 

покритие, с цел повишаване 

издръжливостта й.

Техническа

спецификация

2. Контейнерите не трябва да 
имат детайли от пластмаса и 
други горими материали, 
както и да пропускат 
течности от дъната си.

Контейнерите нямат детайли 

от пластмаса и други горими 

материали, не пропускат 

течности от дъната си.

Техническа

спецификация

3 Конзолите за закрепване на 
колелата на контейнерите да 
са подсилени, за да не се 
деформират при движение.
* За този детайл към 
документите е 
задължително да се 
приложи чертеж или 
снимка.

Конзолите за закрепване на 
колелата на контейнерите са 
подсилени, за да не се 
деформират при движение.

Техническа

спецификация

4. Колелата на контейнерите да 
са гарантирани против 
демонтаж, с цел кражба.

Колелата на контейнерите са 

гарантирани против демонтаж, 

с цел кражба.

Техническа

спецификация

5. Дебелина на ламарината, от 
която са изработени тялото, 
капака и рамото -  минимум 
1,5 мм

Дебелина на ламарината, от 

която са изработени тялото, 

капака и рамото -  1,5 мм

Техническа

спецификация

6. Дебелина на ламарината, от 
която са изработени 
буферите -  минимум 3 мм

Дебелина на ламарината, от 

която са изработени буферите 

-  3 мм
А

Техническа

спецификация

7. Дебелина на ламарината, от 
която са изработени 
конзолите -  минимум 4мм

Дебелина на памарин4|га, от 

която са изработени конзолите

-  4мм /
J--------------Л  /V- Ч.Н / \ з л -------

Техническа/

спецификадия
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№ Минимални технически 
изисквания

Предложение
(технически параметри и 

характеристики)

Документи, от които е 
видно посоченото в 

колона 3
(каталози,
спецификации на 
производителя и др. с 
посочена страница и 
точка от съответния 
документ)

1 2 3 4

8. Брой на люковете -  1 капак Брой на люковете -  1 капак Техническа

спецификация

9

is.

Посока на отваряне на капака 
-  Един капак задвижван 
назад на рамена със скрити 
спирални пружини, които да 
са обезопасени от кражба

Посока на отваряне на капака 

-  Един капак задвижван назад 

на рамена със скрити 

спирални пружини, които са 

обезопасени от кражба

Техническа

спецификация

J  10 Допълнително усилване на 
страници и дъно 
Оребряване чрез пресоване

Допълнително усилване на 

страници и дъно -  Оребряване 

чрез пресоване

Техническа

спецификация

11 Начин на захващане на 
куките за повдигане и 
снемане -  заварка

Начин на захващане на куките 

за повдигане и снемане -  

заварка

Техническа

спецификация

12 Боядисване -  Изцяло 
поцинкован контейнер -  
капак, рамена, дръжки, тяло 
и т.н

Боядисване -  Изцяло 

поцинкован контейнер -  

капак, рамена, дръжки, тяло и 

т.н

Техническа

спецификация

13 Придвижване на контейнера 
-  чрез 4 броя въртящи се 
колела, от които 2 от тях да 
са със спирачка

Придвижване на контейнера -  

чрез 4 броя въртящи се колела, 

от които 2 от тях да са със 

спирачка

Техническа

спецификация

14 На всяка една от страните на 
контейнера да има минимум 
по една дръжка за захващане. 
Всички колела да бъдат със 
заварени болтове против 
кражба

На всяка една от страните на 
контейнера има минимум по 
една дръжка за захващане. 
Всички колела са със заварени 
болтове против кражба

Техническа

спецификация

15 Контейнерите да бъдат с 
надпис „Община Велико 
Търново”

Контейнерите са с надпис 
„Община Велик(Щърново”

--------------------------------------------------------------------------1-А—-

ЛТехническ^ 

спецификация
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Т е х н и ч е с к а  с п е ц и ф и к а ц и я

ЗА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни  е вместимост

1100 ли тра”

Доставката се реализира в съответствие с техническите указания от поканата за участие в 
пряко договаряне и настоящата техническа спецификация.

При изпълнението на обществената поръчка се съблюдава действащото в страната 
законодателство, всички нормативни документи, касаещи предмета на поръчката, правилници, 
нормативи и стандарти в областта на предмета на поръчката, в това число противопожарни, 
технически и др. норми. По време на изпълнение на договора изпълнителят е длъжен да спазва 
техниката на безопасност на труда.

Изпълнителят ще реализира изпълнение на възложеното в съответствие с условията на 
проекта на договор, неразделна част от поканата.

Контейнерите са предназначени за събиране, съхраняване и механично изсипване на 
битовите отпадъци от всички сметосъбиращи автомобили за събиране и извозване на отпадъци със 
задно товарене.

Контейнерите трябва да са нови и да са изработени съгласно следните стандарт БДС EN 
840-3 или еквивалент и да притежават сертификат за качество, издаден от производителя им.

Ламарината, от която са изработени съдовете, да бъде профилирана и с противокорозионно 
защитно покритие, с цел повишаване издръжливостта й.

Контейнерите не трябва да им ат детайли от пластмаса и други горими материали, както и 
да пропускат течности от дъната си.

Конзолите за закрепване на колелата на контейнерите да са подсилени, за да не се 
деформират при движение. За този детайл към документите е задължително да се приложи 
чертеж  или снимка.

Колелата на контейнерите да са гарантирани против демонтаж, с цел кражба.
При доставката контейнерите трябва да са придружени от:
- инструкция за експлоатация;
- сертификат за качество;
- гаранционни карта.
М инимални технически изисквания:
- Дебелина на ламарината, от която са изработени тялото, капака и рамото -  минимум 1,5

мм;
- Дебелина на ламарината, от която са изработени буферите -  минимум 3 мм;
- Дебелина на ламарината, от която са изработени конзолите -  минимум 4мм;
- Брой на люковете -  1 капак;
- Посока на отваряне на капака -  Един капак задвижван назад на рамена със скрити 

спирални пружини, които да са обезопасени от кражба;
- Допълнително усилване на страници и дъно -  Оребряване чрез пресоване;
- Начин на захващане на куките за повдигане и снемане -  заварка;
- Боядисване - Изцяло поцинкован контейнер -  капак, рамена, дръжки, тяло\и т.н.;
- Придвижване на контейнера -  чрез 4 броя въртящи се колела, от които 2 цт тях да са със 

спирачка;
- На всяка една от страните на контейнера да има минимум по една дръжка ^а захващане. 

Всички колела да бъдат със заварени болтове против кражба.
- К онтей н ерн ата  бъдат с надпис „Община Велико Търново

Изготвили:
Мирослава Ц о ^ в а ^  Н ачаш ^с отдел „Околна среда“

Веселин Стойкбб - 1  ла^ййрпрцйалист в отдел „Околна среда“

12.05.2017 г.
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