ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЛИМК” ООД, гр. Габрово
ПРЕДМЕТ: „Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов
контейнер за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи”, гр. Велико
Търново”

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес,

______ 2018 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 Инна Лунчева - Главен счетоводител на ОП
„Зелени системи” при Община Велико Търново 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. „ЛИМК” ООД, ЕИК: 201252255, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със
седалище и адрес: гр. Габрово, 5300, ул. „Житарска” № ЗБ, ет. 0, с адрес за кореспонденция:
община Габрово, с. Велковци, 5343, Производствена база „ЛИМК” ООД, тел: 067 172 333, Еmail: luxinvestmk@abv.bg, идентификационен номер по ДДС: BG201252255, представлявано
от Павлин Дянков - управител,
определен за изпълнител след събиране на оферти е обява № ОБ-14 от 25.04.2018 г. и
публикувана информация за обява в АОП с ID № 9075318, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и монтира за
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:
1. Офис контейнер за базата на ул. „Опълченска” № 77, гр. Велико Търново, един брой,
състоящ се от два модула, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
Приложение № 1 и
2. Складов контейнер за парк „Марно поле”, гр. Велико Търново, един брой, състоящ
се от два модула, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по Приложение
№2и
съгласно Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от
договора.
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II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2 (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан от страните, и е със
срок на действие до изпълнение на всички поети от страните задължения по договора, но за не
повече от 1 (една) година, считано от сключването му.
(2) Срокът за доставка и монтаж е 29 (двадесет и девет) календарни дни, както е
посочен в Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 4), и започва да
тече от датата на получаване на авансово плащане, а при отказ от аванс - срокът започва да
тече от датата на подписване на договора. За дата на плащането, се счита датата на заверяване
на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.
Чл. 3 Мястото на доставка на контейнерите е както е посочено в чл. 1, т. 1 и т. 2 от
настоящия договор.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да
заплати на Изпълнителя обща цена в размер на 24 893,00 лева (с дум и: двадесет и четири
хиляди осемстотин деветдесет и три лева) без ДДС и 29 871,60 лева (с думи: двадесет и
девет хиляди осемстотин седемдесет и един лева и шестдесет стотинки) с включен
ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложение № 3), неразделна част от настоящия
Договор.
(2) Цената по алинея 1 е образувана както следва:
1.
Офис контейнер за базата на ул. „Опълченска” № 77, гр. Велико Търново, състоящ
се от два модула, както следва:
№
1
2

Наименование
Модул 1
За технически ръководител,
организатор и шофьори
Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи

Количество

Единична цена

Стойност

1 бр.

11 580,00

11 580,00

1 бр.

5 015,00

5 015,00

Обща цена без ДДС:

16 595,00

2. Складов контейнер за парк „Марно поле”, гр. Велико Търново, състоящ се от два
модула, както следва:_____________________ _______________________________________________
№
Наименование на стоката
Количество Единична цена
Стойност
Модул 1
1
1 бр.
4 270,00
4 270,00
За машини
Модул 2
2
1 бр.
4 028,00
4 028,00
За инструменти
Обща цена без ДДС:
8 298,00
(3) Посочените цени са крайни и включват всички разходи за изпълнението на
поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита, транспортни разходи до мястото на
доставка, опаковка, техническа документация, монтаж, гаранционна поддръжка за целия
период на гаранцията и всички други присъщи разходи.
(4) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен,
цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения
размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.
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(5) Плащането на стоките се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:
- Авансово плащане в размер на 30 % (тридесет на сто) от цената на договора по чл. 3,
ал. 1, а именно: 7 467,90 лева (с думи: седем хиляди четиристотин шестдесет и седем
лева и деветдесет стотинки) без ДДС и 8 961,48 лева (с думи: осем хиляди деветстотин
шестдесет и един лева и четиридесет и осем стотинки) с ДДС, платимо до 30 (тридесет)
дни след представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
- Окончателно плащане в размер до остатъка от цената, а именно: 17 425,10 лева (с
думи: седемнадесет хиляди четиристотин двадесет и пет лева и десет стотинки) без
ДДС и 20 910,12 лева (с думи: двадесет хиляди деветстотин и десет лева и дванадесет
стотинки) с ДДС, платимо в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактура,
придружена от протокол за приемане на доставката и монтажа от двете страни. Фактурата се
издава със следните данни за фактура: ОП „Зелени системи”, гр. В. Търново, адрес: гр. Велико
Търново, пл. „Майка България” № 2, Ид. № 0001336340543, Ид. № по ЗДДС: BG000133634,
MOJI: инж. Паша Илиева.
(6) В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се
изплаща след отстраняването им.
(7) Когато дейност, предмет на договора се извършва от подизпълнител и може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й се
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по ал. 1-6.
(8) Разплащанията по ал. 7 се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да го предостави
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му. Към искането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. В искането за плащане и в становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде
посочен размера на дължимото възнаграждение, както и банковата сметка на подизпълнителя,
по която да бъде преведено плащането.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.
(10) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск контейнерите, предмет на договора, с
ненарушена цялост и с характеристики, съгласно Техническите спецификации на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да предаде заявените стоки на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
приемо - предавателен протокол;
3. да изпълнява задълженията си до изтичане на гаранционния срок на доставката;
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода
на изпълнението на договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;
5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1.
да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
доставката;
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2.
да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената
доставка, при условията и в срока съгласно настоящия договор.
Чл. 6 (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. 7 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго
необходимо за извършване на доставката и монтажа е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на заявените
стоки.
Чл. 9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата (в случай, че ползва такива). В срок до 3 (три) дни
от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на
посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по ал. 2 и 3.
(2) Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за
отстраняване от поръчката, посочени в обявата за събиране на оферти.
(3) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в поръчката;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.
(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10 (1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(2)
Не е нарушение на забраната по ал. 1 доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не
включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Чл. 11 При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
неговите подизпълнители (в случай, че ползва такива) са длъжни да спазват всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
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1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
2. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез подписване на приемо предавателен протокол, ако са качествени и отговарят на Техническите спецификации и
приетото е офертата Техническо предложение.
3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената
доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на изискванията му.
Чл. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в срок и без отклонения от
условията на този договор.
2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
3. 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;
4. да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по чл. 9, ал. 2.
Чл. 14 (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.
VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВИЯ
Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок: 25 (двадесет и пет) месеца,
считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен 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. 16 (1) Всички дефекти, които не са причинени от неправилни действия на
служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се отстраняват от и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до изтичане
на предложения с офертата гаранционен срок.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпрати свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефекта/повредата в срок до 1 (един) работен ден след получаване на
известие за възникването му. При визитата на специалиста на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съставя
констативен протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.
(3) При невъзможност да бъде отстранен дефектът, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
замени некачествения или повредения елемент или част с други, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за доставката и монтажа на новите.
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(4)
Осигуряването на материали, детайли, компоненти, части и транспортиране до
място, както и всичко друго необходимо за извършване на работите по отстраняване на
повреди в гаранционните срокове, е задължение и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 17 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. 18 (1) Приемането на доставените стоки се извършва след разтоварване и
приключване на монтажните работи и се документира с протокол за приемане и предаване,
подписан в 2 (два) екземпляра от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(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), заедно с гаранционни
карти от производителя или доставчика и инструкция за експлоатация.
Чл. 19 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 съответната доставка. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при
изплащането на цената на доставката.
Чл. 20 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. 21(1) Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки и/ или
обезщетения в срок и по начин определен от изправната страна или същите се удържат от
изправната страна от дължими към неизправната страна суми;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено
извършени работи и приети по надлежния ред;
4. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора по чл. 2, ал. 1.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено
предизвестие в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките съгласно указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно постигнатите договорености с настоящия договор;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други свои задължения по договора;
3. ако договорът стане икономически неизгоден за общината;
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4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата
си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл. 9, ал. 3 от договора или не
изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП:
1. когато се установи, че по време на провеждане на поръчката по реда за възлагане чрез
събиране на оферти с обява за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1,
т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде отстранен.
2. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради
наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258
ДФЕС1.
(5) Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, буква „б” от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, като не се дължи заплащане на извършеното, а получените
плащания подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства, които
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.
Чл. 22 При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от прекратяването на договора преди срока.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 23 (1) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност
на друга клауза или на договора като цяло.
(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за
обществена поръчка се допуска само при условията на чл. 116 от ЗОП.
(3) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата
страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се
счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.
(4) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
лица.
(5)
При
преобразуване
без
прекратяване,
промяна
на
наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването в съответния регистър.
Чл. 24 (1) 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
1ДФЕС- Договор за функционирането на Европейския съюз
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споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд в гр. Велико Търново по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 - Техническа спецификация за офис контейнер;
2. Приложение № 2 - Текнйческа спецификация за складов контейнер;
2. Приложение № 3 - Пенш о предложение на Изпълнителя;
3. Приложение № 4 - je x н^ческо предложение за изпълнение на поръчката

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОЙГ'
Кмет на община Велико

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ПАВЛИН ДЯНКОВ
Управител на ,,Л И М К ” ООД

Z
Инна Л унчева
Главен счетоводител
на ОП „Зелени систем и”^
Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирекция ОП
Зорница К ънчева-М иладинова *
Началник на отдел ОС
^
Паша Илиева
Директор на

„Зелеви систем и”

Русанка Александрова^
Главен ю рисконсулт в д^рекцш ТО П
И зготви л^
Д аниела Д бинова/
Главен експерт в ди рекц и я ОП

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
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Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Офис контейнер, състоящ се от два модула за база, намираща се на ул.
„Опълченска” № 77, гр. Велико Търново

№

Наименование

Количество

1

Модул 1
За технически ръководител,
организатор и шофьори

1 бр.

2

Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи

1 бр.

Технически параметри
Дължина - 7,05 м;
Ш ирина - 2,5 м;
Козирка е дължина 7,05 м и
ширина 2,5 м. - 2 бр. и 2,5/2,5-1
бр. /за двата модула/ ;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 3 бр.
двойни контакта; 3 бр.
осветителни тела;
Врати 3 бр. Прозорци 2 бр. с
решетки;
Козирка покрита е ламарина
ЛТ40
Дължина - 4,05 м.;
Ш ирина - 2,5 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 2 бр.
двойни контакти; 1 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. Прозорци 1 бр. е
решетка.

Гаранционен срок - минимум 24 (двадесет и четири месеца)
Прогнозна стойност до 16 666,67 лв. без ДДС
Забележка: Навсякъде, където е посочен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно“.

„Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на Общинско
предприятие „Зелени системи”, гр. Велико Търново"

Приложение 2

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
на Складов контейнер, състоящ се от два модула за база, намираща се в парк „Марно
поле”, гр. Велико Търново

№

Наименование на стоката

Количество

1

Модул 1
За машини

1 бр.

2

Модул 2
За инструменти

1 бр.

Технически параметри
Дължина - 5,05 м.;
Ш ирина - 3,00 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 1 бр.
двойни контакти; 3 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. -1 ,4 м/2,00 м
Прозорци 1 бр. с решетка.
Дължина - 4,05 м.;
Ш ирина - 2,5 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 1 бр.
двойни контакти; 1 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. Прозорци 1 бр. с
решетка.

Гаранционен срок - минимум 24 (двадесет и четири месеца)
Прогнозна стойност до 8 333,33 лв. без ДДС
Забележка: Навсякъде, където е посочен модел, източник, процес, търговска марка,
патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно“.

Образец № 4
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
За обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и
един брой складов контейнер за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи”,
гр. Велико Търново”
Долуподписаният ПАВЛИН
с ЕГН
, лична карта №
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

i

ДЯНКОВ,
, издадена на

г.

от МВР

(посочете длъжността)
на „ЛИМК” ООД,
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 201252255, актуален телефон: 067172333
ф акс:........ ; електронна поща luxinvestmk@abv.bg
Регистрация по ЗДДС: BG201252255

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)
Разплащателна сметка:
IBAN сметка
BIC код на банката
Банка:
Адрес на банката:
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на един
брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на Общинско
предприятие „Зелени системи”, гр. Велико Търново”:
За изпълнението на предмета на Договора, предлагаме обща цена в размер на
24 893,00 лева без ДДС (с думи: Двадесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и три
лева)
Забележка: В случай, че участникът не е регистриран по ЗДДС посочва, че общата
стойност е крайна цена.
Цената е образувана като сбор от единичните цени за доставка и монтаж на един брой
офис контейнер и един брой складов контейнер, както следва:
1.
За доставка и монтаж на офис контейнер за база на ул. „Опълченска” № 77, гр.
Велико Търново, състоящ се от два модула, предлагаме следната цена:
№
1
2

Наименование
Модул 1
За технически ръководител,
организатор и шофьори
Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи

Количество

Единична цена

Стойност

1 бр.

11 580,00

11 580,00

1 бр.

5 015,00

5 015,00

Обща цена без ДДС:

16 595,00

2. За доставка и монатж на складов контейнер за парк „М арно поле” , гр. Велико Търново,
състоящ се от два модула, предлагаме следната цена:

№
1
2

Наименование на стоката
Модул 1
За машини
Модул 2
За инструменти

Количество

Единична
цена

Стойност

1 бр.

4 270,00

4 270,00

1 бр.

4 028,00

4 028,00

Обща цена без ДДС:

8 298,00

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията,
подробно описани в Техническите спецификации и проекта на договор към
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя.
При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички
разходи за изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита,
транспортни разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация, монтаж,
гаранционна поддръжка за целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи.
Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на
проекта на договор.
Ние н е, се .нуждаем./ .се.нуждаем (невярното се зачертава) от авансово плащане в
размер на 30%
(Предложение за аванс не по-голямо от 30 %) от стойността на
възложеното с възлагателно писмо без вкл. ДДС, платим до 30 (тридесет) дни след
представяне на оригинална фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни по банков път след
одобряване на фактура, придружена от протокол за приемане на доставката и монтажа от
двете страни. В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се
изплаща след отстраняването им.
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.
До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо
споразумение между нас и Възложителя.
Забележка:
При констатирането на аритметични грешки, допуснати от участника при
пресмятането на общата и/или единичните цени, същият се отстранява от участие!
Участник, който предложи възнаграждение над общата прогнозна цена и/или
определените прогнозни единични цени ще бъде отстранен от участие в поръчката!
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Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

Образец № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА
с предмет: „Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов
контейнер за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи”, гр. Велико
Търново”
Долуподписаният П А В Л И Н ,
с ЕГН
, лична карта №
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ

ДЯНКОВ,
, издадена на

г. от МВР

,

(посочете длъжността)
на „ЛИМК” ООД,
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 201252255, актуален телефон: 067172333
ф акс:.............; електронна поща luxinvestmk@abv.bg

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и
един брой складов контейнер за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи”,
гр. Велико Търново”.
До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между
нас и възложителя.
Предлагаме следният срок за доставка и монтаж на 1 бр. офис контейнер и 1 бр.
складов контейнер: 29 /Двадесет и девет/ календарни дни. (Срокът за доставка и
монтаж не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни!) Срокът за доставка и монтаж
започва да тече от датата на получаване на авансово плащане, а при отказ от аванс - срокът
започва да тече от датата на подписване на договора. За дата на плащането, се счита датата
на заверяване на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума.
Гаранционният срок на предлаганите от нас контейнери е 25 (словом: двадесет и пет)
месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан от двете страни приемопредавателен протокол. (Гаранционният срок не мож е да бъде по-кратък от 24 месеца!)
Гарантираме възможността за нормалната експлоатация на доставеното от датата на
доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.
Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят до изтичане на
предложения от нас гаранционен срок.
Задължаваме се в срок до 1 (един) работен ден от получаване на известие за
възникване на дефект/повреда да изпратим свой специалист на място за констатиране и
идентифициране на дефекта/повредата. При визитата на специалиста ще се състави
констативен протокол в два еднообразни екземпляра за вида на повредата, работите и срокът
необходими за отстраняването.

Гарантираме, че ще доставим нови, неупотребявани изделия с характеристики, както
следва:

1. Офис контейнер за базата на ул. „О пълченска” № 77, гр. Велико Търново, състоящ
се от два модула, както следва:

Наименование

№

Количество

1

Модул 1
За технически ръководител,
организатор и шофьори

1 бр.

2

Модул 2
За сметосъбирачи и товарачи

1 бр.

Технически параметри
Дължина - 7,05 м;
Ширина - 2,5 м;
Козирка с дължина 7,05 м и
ширина 2,5 м. - 2 бр. и 2,5/2,5-1
бр. /за двата модула/',
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 3 бр.
двойни контакта; 3 бр.
осветителни тела;
Врати 3 бр. Прозорци 2 бр. с
решетки;
Козирка покрита с ламарина ЛТ40
Дължина - 4,05 м.;
Ширина - 2,5 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 2 бр.
двойни контакти; 1 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. Прозорци 1 бр. с
решетка.

2.
Складов контейнер за парк „Марно поле”, гр. Велико Търново, състоящ се от два
модула, както следва:
№

Наименование на стоката

Количество

1

Модул 1
За машини

1 бр.

2

Модул 2
За инструменти

1 бр.

Технически параметри
Дължина - 5,05 м.;
Ширина - 3,00 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ -1 бр.
двойни контакти; 3 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. -1 ,4 м/2,00 м
Прозорци 1 бр. с решетка.
Дължина - 4,05 м.;
Ширина - 2,5 м.;
Електрически панел - свързване
чрез разпределителна кутия
/230V/3 полюсна, 32А/ - 1 бр.
двойни контакти; 1 бр.
осветителни тела.
Врати 1 бр. Прозорци 1 бр. с
решетка.

Предложените от нас контейнери са произведени от „ЛИМК” ООД (Посочва се
наименованието на производителя!)

Лице за контакт, което ще отговаря за организацията и координацията на доставките,
в т.ч. ще приема евентуални рекламации от страна на Възложителя и/или негови служители:
Име и фамилия: ПАВЛИН ДЯНКОВ
Тел.: 067172333
E-mail: luxinvestmk@abv.bg
(При необходимост се добавят допълнителни редове.)
Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение, Техническите
спецификации и изискванията на Възложителя.
Декларираме, че:
1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за
обществена поръчка;
2. срокът на валидност на нашата оферта изтича на 08.08.2018 г.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо);
2. Други (по преценка на участника).

Име и фамилия ПАВЛИН ДЯНКОВ
Длъжност УПРАВИТЕЛ

Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!

