
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „СТОРУМ - Стоян Кючуков", гр. Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, специално проектирана 
за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на Общинско 
предприятие „Зелени системи"". 

Д О Г О В О Р 

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

Днес -f^:.^^..-.. .2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, 
пл. „Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 
2. ЕТ „СТОРУМ - Стоян Кючуков", наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 

седалище и адрес гр. Велико Търново, бул. „България" № 36, тел: 062/630561; 0888 416886, е-
mail: storum@abv.bg, ЕИК: 104040580, представлявано от Стоян Василев Кючуков - управител, 
от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, специално 
проектирана за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на 
Общинско предприятие „Зелени системи"", съгласно приетата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и действащото в Република България законодателство. 
(2) В изпълнение предмета на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави метачна 
машина, с технически характеристики, съгласно офертата на Изпълнителя, неразделна част от 
този договор. 

Чл.2. Срокът за изпълнение на настоящия договор е 1 (един) календарен ден след възлагане. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.3(1) Стойността по договора е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от 
този договор: 24 795,83 /двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и пет лева и 
осемдесет и три стотинки/ лева без ДДС, а с ДДС 20 % - 29 755,00 /двадесет и девет хиляди 
седемстотин петдесет и пет/ лева. 
(2) Възнаграждението се заплаща, както следва: 

- аванс - 30 % от общата стойност на поръчката, платим в срок 5 (пет) дни след 
сключване на договора 

- окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на доставката, 
удостоверено с приемо-предавателен протокол и одобряване на фактурата. 
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(3) В договорената цена за изпълнението на обществената поръчка са включени всички 
необходими разходи и печалба на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за пълно, срочно и качествено изпълнение 
на поръчката в описания вид и обхват, включително разходи за доставка на предмета на 
поръчката, разходи за гаранционното обслужване на доставената машина, разходи за мита, 
данъци, такси, плащания към бюджета и други. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително възнаграждение за изпълнението на поръчката извън 
договорената цена. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по ал. 1 при откриване на недостатъци и упражнява 
правата си по чл.З, ал. 6 и 7 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства не е 
забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок, както следва: 6 /шест/ месеца, съгласно 
представената оферта. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани безвъзмездно всички повреди и отклонения от 
изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната алинея 
гаранционен срок. 
(7) При неизпълнение на задълженията по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
неустойка в размер на 0,1 % от стойността на автомобила за всеки просрочен ден, но не повече 
от 10 % от стойността на договора. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
иска обезщетение за вредите, съгласно общите правила относно неизпълнението на 
задълженията. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разполага със сервизна база в гр. Велико Търново. 

Чл. 4(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок отчетна 
информация по повод реализацията на поръчката. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на поръчката да 
следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно действащите 
нормативни технически изисквания. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи, разрешителни и др. необходими за цялостното последващо използване на 
доставената метачна машина. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение на 
поръчката, да иска доставяне на качествен метачна машина в определен от него срок. При 
откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставката не се счита приета. 

Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни поръчката в срок и 
без отклонения. 

Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати договорената сума на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след 
приемане на доставката. Доставката се приема с двустранно подписан приемо-предавателен 
протокол, неразделна част от този договор. 

Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за 
доставката, да откаже приемането й, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, 
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора. В този случай, 
задържането на сумата не е забава за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици. 

Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме доставеното, когато то отговаря на неговите 
изисквания. 
8.1 При приемането той трябва да прегледа доставеното и да направи всички възражения, освен 
ако се касае за такива недостатъци, които не могат да се открият при обикновения начин на 
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приемане или се явят по-късно. За такива недостатъци ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ трябва да извести 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ веднага след откриването им. Това не е необходимо, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
знаел за недостатъците. 

1П. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на поръчката 
уговореното в настоящия договор възнаграждение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави метачна машина с технически параметри съгласно 
офертата. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок, съгласно 
изискванията и з^азанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При изпълнението на поръчката е длъжен да 
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. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо -
предавателен протокол. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва доставката по начин, който да гарантира 
своевременност, ефикасност, качество, подходяща организация и координация на целия процес 
по изпълнението. 
(6) Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със съгласието 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 
като за своя. 
(7) 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. 
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за качеството и произхода на метачната машина - предмет на 
доставката, като удостоверява произхода й с необходимите за целта документи. 

Чл.10(1 )Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 
обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката. 

Чл.П (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността 
на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на 
възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претърпи вреди в резултат на 
недостатъците на доставената метачна машина. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за действително претърпените вреди. 

Чл. 12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, 
възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, задължителни съгласно нормативни актове 
или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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. 

IV. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ 

Чл.15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина, дължи неустойка в размер на 0,1 % от 
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността 
на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на цената на доставката. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесените вреди и пропуснати 
ползи, ако те надхвърлят стойността на неустойката. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по предявени искове за вреди, причинени на трети 
лица поради недостатъци на доставената метачна машина. 

Ч л . П При доставяне на метачна машина с качество по-ниско от договореното, или с лошо 
качество или на негодна такава, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да заплати по-малко или да 
откаже да заплати стойността на доставката. 

Чл.18 При доставяне на метачна машина с качество по-ниско от договореното, независимо от 
правата си по чл.17, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да удържи неустойка в размер на 10 % от 
стойността на доставката. 

Чл.19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставената метачна машина има явни недостатъци, 
които намаляват нейната цена или нейната годност за обикновеното или предвиденото в 
договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по 
реда на гражданското законодателство. 
(2) При предаване на некачествена метачна машина, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да я 
замени безвъзмездно с друга такава без недостатъци. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 2 на чл. 19 в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение 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 за 
доставката. В случай на неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора 
едностранно с писмено предизвестие с последиците на чл. 20. 

Чл.20 При прекратяване или разваляне на договора поради неизпълнение или но вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на 
договора. 

Чл.21 В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на договора. 

Чл.22 Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки. 

Чл.23 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната метачна машина от контролна 
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен 
протокол. 
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V. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.24 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора: 
1. ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни 
2. ако доставеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е невъзможно използването 
му по първоначално предназначение. Изпълнителят дължи заплащане на дължимите по 
договора неустойки в писмено определен от Възложителя срок 
3. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора 

Чл.25 Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. с изпълнение на всички задължения на страните; 
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено 
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на доставката 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, възникнали 
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

Чл.26 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
Чл.27 За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство на Република Ъългария. 
Чл.28 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, както и за всички въпроси, 
неуредени в този договор се прилага Търговския закон. Закона за задълженията и договорите и 
действащото в Република България законодателство. При непостигане на съгласие спорът се 
отнася за решаване пред компетентния съд. 

Неразделна част от този договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Този договор се съ9та^^ и.ио^писа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:^ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАН®В/ 
Кмет на Общцца^В. Тър}1рво 

Инна Лунчева 
Главен счетоводите/ОИ=7,Зелени системи" 

Съгласуван с: 

Десислава ЙонкрвЬ 
Директор Дирекция^равна" 

Надя Петрова 
Директор Д ^ ^ ^ и я ОСОП 

H S H b j p j I l T E ^ 

Инж. Паша Илиева 
Управител на ОП „Зелйш системи" 
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Образец № 2 

Уважаеми членове на Комисията, 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Доставка на 1 бр. 
метачна машина втора употреба, специално проектирана за почистване на улици, 
тротоари, паркинги и паркови площи за нуждите на Общинско предприятие „Зелени 
системи", при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

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

3. Срок за доставка: 1 работен ден /в календарни дни/ след възлагане. 

4. Предлаган гаранционен срок: 

Предлагаме срок за гаранционна поддръжка - 6 / Шест / месеца, считано от датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол за доставката на машината. 

Повредите, които се покриват от гаранцията са следните: 

1.Двигател- с изключение на износващите елементи; 
2. Хидравлични съединения; 
3.Ходова част- с изключение на износващите елементи. 

5. За изпълнение предмета на поръчката предлагам Участникът ЕТ СТОРУМ-Стоян Кючуков 
(наименование на участника) да достави метачна машина със следните характеристики: 

Технически параметри: 

Задвижване - Четиритактов дизелов двигател с водно охлаждане 
Мощност - 40-63 kW 
|Максимална производителност кв.м/ч -20 500-35000 
Работна ширина ( мм ) -1000-1500мм 
Брой четки -2бр 
Вместимост на контейнер -550л 
Товароподемност (к§) -300-400кг 0 /Г 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от ЕТ СТОРУМ-Стоян Кючуков 

/наименование на участника/ 

и подписано от Стоян Василев Кючуков ,ЕГН 

/трите имена и ЕГН/ 

в качеството му на Управител 
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Скоростна кутия и задвижване на колела - хидростатично 
Преодоляване на наклон (°/ о) -20% 
Максимална скорост на движение (км/ч) -16 -40км/ч 
Работна скорост(км/ч) 
Вместимост на воден резервоар/л/ 

Хидравлично повдигане на контейнера 

Еиго 3 емисионен стандарт 

Тегло (кг) 
Габарити (LxWx Н) ( mm ) 
Гуми задни 

Допустимо натоварване преден мост 

Допустимо натоваоване заден мост 

-10-15 км/ч 
-150-200Л 

-да 

-да 

-3000-4500КГ 
- 3800-1300-1999 
-265/70 
-750-2500КГ 

-950-2700КГ 

Забележка: Гореописаните технически параметри са поставени в затворен интервал,т.к. към 
датата на подаване на офертата са налични няколко машини,които отговарят на посочените 
критерии. 

Посочват се технически параметри в съответствие със заложените от Възложителя в 
Техническата спецификация. Участник, който е посочил параметри на машината, от 
които не може да се установи съответствие или не със заложените в Техническата 
спецификация за позицията, ще бъде отстранен от участие. 

Приложения: 
1. Удостоверение за наличие на сервизна база във В.Търново 

Дата: 21.08.2015г 

I по, 
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Образец № 3 

За обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. метачна машина втора употреба, 
специално проектирана за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови площи за 
нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи"". 

ОТ ЕТ СТОРУМ-Стоян Кючуков 
(наименование на участника) 

с адрес: . Велико Търново бул.България 36 

тел.: 062/ 630561 и 0888/ 416886 , факс: , e-mail: storiim-t/abv.h.^ 

ЕИК/БУЛСТАТ: 104 04 05 80 

Регистрация по ЗДДС:Ва104 04 05 80 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка 

BIC код на банката 

Банка: 

Град/клон/офис: Велико Търново 

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: „Доставка на 1 бр. метачна машина втора 
употреба, специално проектирана за почистване на улици, тротоари, паркинги и паркови 
площи за нуждите на Общинско предприятие „Зелени системи"". 

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

it. 

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. 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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



3. Предлагаме цена за 1 брой метачна машина: 

Посоченото възнаграждение включва: 

1.Доставка на метачпа машина ,оборудвана с нужните консумативи за първоначално 
пускане в експлоатация. 
2.Първоночален инструктаж и обучение на двама оператори па машината 
З.Безплатен транспорт до сервизната база прп гаранционен 
проблем 

Дата 21.08.2015г Подпис и печат:....||.i^|j^Y4^;f/.jj,|3^.y. 

24 795,83лв /Двадесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и пет 0,83/ лева без ДДС 

29 755,00лв /Двадесет и девет хиляди седемстотин и петдесет и пет/ лева с ДДС. 

Гарантирам, че предложената от Участника ЕТ СТОРУМ-Стоян Кючуков (наименование на 
участника) цена включва всички необходими разходи и печалба за пълно, срочно и качествено 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, включително разходи за доставка на 
предмета на поръчката, разходи за гаранционното обслужване на доставената машина, разходи 
за мита, данъци, такси, плащания към бюджета и други. 

- За изпълнението на поръчката се нуждаем от аванс в размер на 30 % от общата стойност на 
поръчката /не повече от 30 %/, платим в срок 5 работни дни 

- Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на доставката, 
удостоверено с приемо-предавателен протокол и одобряване на фактурата. 

4. Приложима валута и зачитане при песъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 
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