
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Жилстрой-96" ООД 
ПРЕДМЕТ: „Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп" във връзка с 
изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в 
парк за отдих село Никюп", който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания 
„За чиста околна среда". 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. 101д, ал.2 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП 

Днес . /!^.'. f^... .2015 г. в град 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 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 

2. „Жилстрой-96" ООД, град Велико Търново, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", 
със седалище и адрес град Велико Търново, ул. „България" №2, ЕИК: 104032530, 
представлявано от инж. Димитър Матеев Василев в качеството му на управител от друга 
страна с Удостоверение от ЦПРС J4o V - TV 007495, пета група за отделни видове СМР, с 
класове: 41.20; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22; 42.99; 43.11; 43.12; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 
43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 80.20. 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши видове работи, 
включени в обхвата на обществена поръчка: „Изграждане на спортна площадка в парк за 
отдих в с. Никюп" във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне 
на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп", който е финансиран от 
ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда". 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши СМР по вид, количества и единични цени, 
съгласно представената оферта, неразделна част от този договор и съгласно указанията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси. 
(4) Страната, която е осигурила съответните материали за извършване на СМР, носи 
отговорността и риска за тяхното качество. 
(5) Видовете и количествата на работите са съгласно количествена сметка. 

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.2. (1) Стойността по договора е съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна 
част от този договор в размер на 7513.00 /седем хиляди петстотин и тринадесет лв. и 00 ст./ 
лева без ДДС, а със 20% ДДС 9015.60/девет хиляди и петнадесет лв. и 60 ст./ лева. 
(2) Възнаграждението се заплаща както следва: 

- 50 % авансово плащане в срок от 7 (седем) дни след подписване на договора. 
- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на работата и представяне 

от страна на Изпълнителя на акт за приемане на извършени СМР и другите изискуеми 
документи, проверени и подписани от лицето осъществяващо инвеститорски контрол - Петя 
Димитрова, тел. 0887586013 и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и издадена фактура. 



„ Изграждане на спортна площадка в парк за отдга в с. Никюп " във връзка с изпълнението на проект „ Спортна 
площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп ", който е финансиран от 

ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда". 

III. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.З. Срокът за изпълнение на договора е 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата 
на сключване на договора. 

IV. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА СТРАНИТЕ 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предвидената в чл.2 (1) цена за финансиране на 

обекта. 
(2) Да осигури инвеститорски контрол при извършване на СМР и предаване на обекта. 
(3) Да участва със свой представител при приемане на обекта. 
(4) Да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено в 5 (пет) дневен срок след установяване на 

появили се в гаранционния срок дефекти. 

Чл.З. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право да проверяват 
изпълнението на този договор по всяко време, относно качеството на видовете работи, 
монтираните съоръжения, вложените материали и спазване правилата за безопасна работа по 
начин, незатрудняващ работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ имат право, при констатиране на 
некачествено извършени работи, влагане на некачествени или нестандартни материали и 
съоръжения, да спират извършването на СМР до отстраняване на нарушението. Подмяната на 
същите и отстраняването на нарушенията са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИНВЕСТИТОРСКИЯТ КОНТРОЛ не носят отговорност за действия 
или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникват: 

1. Смърт или злополука, на което и да било физическо лице. 
2. Загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество, вследствие изпълнение 

предмета на договора през времетраене на строителството. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да изпълни възложената задача качествено и в договорения срок, като организира и 

координира цялостния процес на строителството в съответствие с: 
1. поетите ангажименти, съгласно предложенията и приложенията, неразделна част от 

договора; 
2. действащите нормативни уредби в Република България - за строителство, 

безопасност и хигиена на труда и пожарна безопасност. 
(2) Да влага при изпълнението качествени и подходящи материали при извършване на 

възложената работа. 
(3) Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТ0РСКР1Я КОНТРОЛ възможност 

да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта. 
(4) Да изпълнява всички нареждания и заповеди по изпълнението на СМР, дадени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИНВЕСТИТОРСКИЯ КОНТРОЛ. 
(5) Да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно допуснати 

грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и приемателната 
комисия. 
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„ Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп " във връзка с изпълнението на проект „ Спортна 
площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп ", който е финансиран от 
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(6) Да съставя, оформя и представя необходимите документи за разплащане, отчитащи 

извършените СМР (количествени сметки, акт за извършени СМР и фактури). 
(7) Да уведомява своевременно писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ винаги, когато съществува 

опасност от забавяне или нарушаване изпълнението на строителството. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за безопасността на всички видове работи и 
дейности на обекта. 

Чл.10.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по време на изпълнението на СМР да не допуска повреди или 
разрушения на инженерната инфраструктура в и извън границите на обекта, при 
осъществяване на действия по изпълнение на договора. 

(2) В случай, че по своя вина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ причини щети по предходната алинея, 
то възстановяването им е за негова сметка. 

Чл .И. Да не допуска замърсяване на улици и околната среда, да осигурява опазване на 
дърветата, тротоарите и площадките. Санкциите при констатирани нарушения са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 

Чл.12.(1) Гаранционният срок на съоръженията е 24 /двадесет и четири/ месеца, считано от 
датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци 
и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове съгл. разпоредбите на Наредба 
№ 2/31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни 
срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. 

(3) При поява на дефекти в сроковете на ал. (1), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след установяването им. 

(4) В срок до 5 (пет) работни дни след уведомяването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
започне работата за отстраняване на дефектите в минималния технологично необходим срок. 

(5) При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им, 
както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване. 

(6) Всички щети понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, некачествено строителство, неизпълнение на норми, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.13 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните; 
2. с изтичане срока на договора, изпълнение на възложените работи и приемане на 

същите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по 
надлежния ред; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
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„ Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп " във връзка с изпълнението на проект „ Спортна 
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ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда". 
Неизпълнението се установява с констативен протокол от лицето осъществяващо 
инвеститорски контрол на обекта, в който се отчита и действително извършеното. В този 
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на авансови неусвоени суми, при получени такива, в 
писмено определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок. При забава на дължимата сума 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ законна лихва. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно, договора и да иска 
връщане на неусвоените авансови средства, при получени такива, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е открито производство на 
несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които обстоятелства могат да застрашат 
изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има и ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 

(4) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси неустойка в размер на 10% от стойността 
на възложените СМР. 

(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
може да търси неустойка в размер на 10%) от стойността на възложените СМР. 

VIL НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл.И. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност при невиновно 
неизпълнение на договорните си задължения. 

Чл.15, Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и 
пропуски, както и в резултат от некачественото СМР и неспазване на сроковете, са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.16. При неспазване срока по чл.З по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 %о от стойността на поръчката по чл.1 за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 %, която неустойка се удържа при окончателното 
разплащане на обекта. 

Чл .П. Наложените глоби от държавните институции за установени нарушения са за сметка на 
виновната страна. 

Чл.18. При неотстраняване на установените дефекти в гаранционния срок от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
направените разходи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им са дължими от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в троен размер, както и претърпените щети. 

VHI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.19. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, 
се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 
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„ Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп " във връзка с изпълнението на проект „ Спортна 
площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп", който е финансиран от 

ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда". 
Чл.20. Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, П(^е,д1^н за 
всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ HAHOEU 
Кмет на Община В. Ттгрново j 

Даниела Данчева/ 

Началник отдел^^Бюджет" '^^^^Р?/' '^ ' 
Съгласували: 

Десислава ЙонксЗвй! 
Директор дирекцЕ[я^„Правна" 

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСОП 

Йорданка Атанасова - Кметски наместник на с. Никюп 
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kristinad
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



Настоящата оферта е подадена от 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

. . . . ^ 

/наименование на участника/ 

и подписано от • п 

/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на _ ^ 

Уважаеми членове на Комисията, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Изграждане на 
спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп" във връзка с изпълнението на проект 
„Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село 
Никюп", който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна 
с/7е<)а при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 
..ft?... / / месеца, считано от крайния срок за получаване на офертата (не 
по-малко от 2 месеца) 

3. Срок за изпълнение на поръчката: календарни дни, считано от датата на 
сключване на договора. 

4. Предлаганият от нас гаранционен срок за съоръженията от т. 1 до т.4 в раздел I от КС в 
Техническото задание е в размер на .2-^'|Г.9<'^^.'?4^:.г«..^'г<'.'?#41есеца, считано от датата на 
подписване на окончателния приемо-предавателен протокол. 

5. Техническо предложение: Организация за изпълнение на дейностите: 

График на дейностите /план-график/ за последователността на извършване на 
дейностите, (изготвя се въз основа на количествена сметка в техническото задание, съобразно 
технологично необходимото време за изпълнение на поръчката и изискванията на 
действащото законодателство) ^ 7 

['Utr.:'. / '• '-•. ' '1;/-- ' 'г 17-' ' t-u-^c-c iofV-' Zil7'-f'U ^ / Г^г/. fiC::^•/C'C^ i or cL(i^J / 
22.'/.Ш^:2222.2^^^ ' 

л!'Ж^:'̂ '̂ ?.-г^л'г;Я/^??^^^ 1..2222.......2^^^^^^ 

.?<i^'!/k%^.^h'T.^A.r..,^>f<^^v^^ -/.2':i-7u222222'^''' 
' V ' • 'st'sc'i.hc'^c'.p/i. \ ' ^ { . . . . 2 2 2 . ' . 2 

•"^""•y;^'"'_'l7f'!^Z '7У2."2'^^'^'^'22^^''222-Ш2"^ ]>}\y-j;/^-;ir:--;------^:^-j-^yyy 
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I p.*:!: f./^Ai.;'. . fvXUf-v-t/J^.'^.//'}}. V.'.-'.-

г a ^ . . . f Г ; ^ . < ^ T r : ; ^ Л - . . • • : ' . v ^ ; . Л ^ Й . ' ' : ' . v r . . . : v v f : . . . ^ ; ^ ^ : ? ; { ' . c : : v . c « o : h - r i / s ; ; - . / • . . . . 
:Г)_,_/У/,_б/^-,:г-^,.,пС1__С^-^':^ ±/f.f...л'\^<../.^r:•Г^/;V..:.f:•;l....;t5. <Г...г:< 

Д а т а : . ^ с 1 : . £ Л . . : ? £ . . ? : . У : . : , 

/ ПОДПИС и п е ч а т / 
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Плаи-график 

за последователността на швърШване на дейностите по 

„Изграждане на спортна плот^дка в ларк за отдих е с. Никюп*' 
във връзка с изпълнението на npoeion „ Стртми площадка и офорлгяне на 

ограда от растителност е парк за отдих село Никюп", 
който е финансиран от ПУДООС по Национална 

кампсния „За ччста околпс среда" 

I. ДОСТАВКА И М О Н Т А Ж НА СГЮРТНГ! УгЕДИ 3.4 ПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО 

ОПИСАНИЕ НА МАТЕРг^АЛИ .iMJifa 
мярка 

колй'^ j 1 месец 
ество I (30к .днм) 

2 месец 
(30 к.дци ) 

1. 

Тенис маса /метална-' за открито /с включена 
мрежа/ 
височина 76 см 
широчина 152,5 c!i 
дължина 274 см 
височина НС мрежата 15,25 см 
/доставка и монтаж / 

2. 

Масичка за шах с две седа,1КЕ за отк^:лч.. • 
метална конструкция дървени седажи 
размери (В/Д/Ш) 
1720x700 Ь=750лм 
/доставка и мттаою/ 

бр. 

3. 

Врата за футбол 3x2 виетра с баскетболен 
кош за открнто 
/включително м|:гжа са -\ гбсл г. ©«.скегсол. 
държачи/ 
/доставка и монтаз^с/ 

00. 

4. 
Успоредка за открито 
Размери 2500x600 мм, зона за безопасност 
4500x2000 мм. 
/доставка п монтаж/ 

ор. 

Беседка от дърво п^та^гь."-.: .2 с с 
включен монтаж върху бетонов:- 5лс::^.с'-:. 
/включително 6,:0K43zi.TE-/ 
съгласно Прйложе1£йе 1.1 
/доставка и монтаж/ 

J 1 . 

11. СМР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ОГРАДА 

1. Изработка и моитг::к . i i огряд:, - ;...;тал-:.: 
конструкция с д^рве:^1К ламели 

70 

УПРАВЙТЕЛ: 

(Кг.в:. Д. Василев ) 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

За обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. 
Никюп" във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда 
от растителност в парк за отдих село Никюп", който е финансиран от ПУДООС по 
Национална кампания „За чиста околна среда". 

ОТ:... 
'2 (наименование на участника) 

с адрес 

тел.: r . . . . . - : . - . . . . . . : : . . . ф а к с : .-: , e-mail: '^.':..:..^.Г..Г..'::.~.;,;;^..':..-..-.:;..: 

ЕИК/БУЛСТАТ: 2.2.1.2.^..?:.. 2:2.. 2.. 

Регистрация по ЗДДС: ....fr:.r......h:..:..:r:.rr:.fr...:-:..r....'... 

Разплащателна сметка:. 

IBAN сметка....: 

BIC код на банката 

Банка: г...̂  

Град/клон/офис: 

Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: „Изграждане на спортна площадка в 
парк за отдих в с. Никюп" във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и 
оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп", който е финансиран 
от НУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда". 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова 
сметка:.. , — 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 
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3. Предлаганата от нас цена за цялостно изпълнение на пълния предмет на обществената 
поръчка е: -, ^ ^ 

ф,:^.:::/./:Л:.2-....2£^^^^ лева без ДДС или 

4. Единичните и общите цени /без ДДС и със ДДС/, с включени всички разходи, свързани с 
качественото изпълнение на поръчката, са дадени в следната ценова таблица: 

I. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СПОРТНИ УРЕДИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОТКРИТО 

№ 
ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ 

ДЕЙНОСТ мярка колич 
ество 

Единична 
стойност 
без ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

1. 

Тенис маса /метална/ за открито /с включена 
мрежа/ 
височина 76 см 
широчина 152,5 см 
дължина 274 см 
височина на мрежата 15,25 см 
/доставка и монтаж / 

бр. 1 SdJ^ jO 

2. 

Масичка за шах с две седалки за открито -

метална конструкция дървени седалки 
размери (В/Д/Ш) 
1720x700h=750MM 
/доставка и монтаж/ 

бр. 1 

3. 

Врата за футбол 3x2 метра с баскетболен 
кош за открито 
/включително мрежа за футбол и баскетбол и 
държани/ 
/доставка и монтаж/ 

бр. 2 

4. 

Успоредка за открито 
Размери 2500x600 мм, зона за безопасност -
4500x2000 мм. 
/доставка и монтаж/ 

бр. 1 

5. 

Беседка от дърво петоьгълна с маса с 
включен монтаж върху бетонови блокчета 
/включително блокчетата/ 
съгласно Приложение 1.1 
/доставка и монтаж/ 

бр. 1 •i/sc-^ 

Обща стойност на съоръженията без ТГГС 

II. СМР ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И МОНТАЖ НА ОГРАДА 

№ ОПИСАНИЕ НА МАТЕРИАЛИ И/ИЛИ 
ДЕЙНОСТ мярка колич 

ество 

Единична 
стойност 
без ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

1. 
Изработка и монтаж на ограда - метална 
конструкция с дървени ламели 

л.м. 70 е.о 

ОБЩА СТОЙНОСТ НА 1. и Н. без ДТС: 

ОБЩА СТОЙНОСТНА I. и Н. със ДДС: \^С'ъи 



5. Аванс в размер на Vo (но не повече от 50%) от стойността на договора. 

- Срок за плащане на поръчката - до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата 

6. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнащд^дение ще се 
взема предвид изписаното с думи. 

Дата.,^.......-;..?;Г... Подпис и печат: 

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




