
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: О Б Щ И Н А В Е Л И К О ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „СТОРУМ - СТОЯН КЮЧУКОВ" 
ПРЕДМЕТ: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията 
на Общината" по позиции: 
Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника по списък - Приложение 5; 

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 

OA. 0% 
.2016 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес : 
гр.Велико Търново, пл."Майка България" №2, с БУЛСТЛТ:000133634, представлявана 
от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 
и 
2. ЕТ „СТОРУМ - СТОЯН КЮЧУКОВ", наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и 
адрес на управление: гр. Велико Търново, бул. „България" № 36, тел: 062/630 561, 0888416886, 
e-mail: storum@abv.bg, ЕИК: 104040580, представлявано от Стоян Кючуков -
управител, от друга страна се сключи настоящият договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Настоящият договор урежда условията, при които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва годишно абонаментно техническо обслужване на 
градинска, горска, паркова и земеделска техника, специфицирана в Приложение № 5 на 
настояш;ия договор, представляващо неразделна част от договора. Приложение № 5 може да 
бъде променяно и допълвано по обхват на поддържаната техника с възлагателни писма от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 2. Конкретният набор поддържана по условията на този договор техника се регистрира с 
протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В протокола се 
отразява актуалния статут на техниката, изброяват се резервните части, които се препоръчва да 
бъдат сменени, изготвя се проекто-сметка на препоръчителен за сезона ремонт. 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ избира седмица в началото на съответния сезон, в която техниката, 
предмет на настоящия договор ще бъде доставена в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за да 
извърши техническия преглед. 

Чл. 4. При писмено възлагане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва 
препоръчвания от него ремонт. 

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва тестове след направен ремонт, в присъствие на 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. Договорът влиза в сила от датата на сключването и е за срок от една година. 
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„Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината " по позиции: 

Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
по списък - Приложение 5; 

ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ 

Чл. 7. Трудът за подмяната на дефектиралите или амортизирани резервни части ще се извършва 
на цена 50 /петдесет/ лв./чч. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи следните отстъпки от цените, които предлага: 
Отстъпка за вложени резервни части: 5 %; 
Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: 10 %; 
Отстъпка при закупуване на нова техника: 15 %; 

Чл. 9, След приключване на ремонта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя протокол за извършените 
сервизни работи и спецификация на вложените материали. Възложителят превежда дължимата 
сума за вложените материали при този ремонт в срок до 30 дни от представяне на протокола и 
одобряване на фактура от съответния представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В протокола 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочва минимален срок, в които техниката ще бъде в изправност. 
Възникнали повреди през този срок са изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща за отстраняване на повреди в следствие на експлоатация 
на поддържаната техника при доставени неоригинални консумативи. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 
носи отговорност ако консумативите са закупени и използвани от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възможност да отстранява повредите за 3 /три/ 
работни дни от постъпване на техниката в сервиза. 
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изчерпателни консултации по всички въпроси от неговата 
компетентност, възникнали около обслужваната техника, както и възможни подобрения и 
модернизация. 
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство пред клиентите без 
договор. 
Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да извършва със свои сили или с привлечена трета страна 
ремонти и изменения в устройствата на техниката без писмено изразено съгласие от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора. 
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Община Велико 
Търново и станали му известни по време и във връзка с изпълнението на този договор. 
Чл. 16. Всички плащания по този договор и договора по Позиция 1 с аналогичен предмет 
трябва да бъдат по-малки от 66000 лв. без ДДС. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

Чл.17. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване. 
Чл. 18. 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 не постигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 



„Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината" по позиции: 

Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
по списък - Приложение 5; 

Чл. 19. Всички евентуални спорове се решават по взаимно споразумение и в духа на добра воля 
между двете страни. Измененията и допълненията се правят в писмен вид под формата на 
допълнителни анекси. 

Чл. 20. Прекратяване на Договора се извършва: 
(1). По взаимно съгласие; 
(2). Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 
извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и приети по 
надлежния ред; 
(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор; 
(4) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора по чл. 6 от същия. Ако преди 
изтичане на този срок бъде достигната сумата на прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 
/шестдесет и шест хиляди/ лева без ДДС, заедно с договора за позиция 1 и с други договори с 
аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно. 

Неразделна част от този договор е представена оферта на Изпълнителя. 
Този договор се състави и родриса в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за 

всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОв/i 
1Кмет на Община Вел4ш^1!^^^^Ш^ 

ИЗПЪЛНИТ^^ 

Даниела Данчева^ 
Началник отдел'„ъюджет" 

Съгласуван с: 
Десислава Йонкова ^ 
Директор на дирекция ,7Щавна" 

Надя Петрова: 
Директор на д и р е й ^ я ОСОП 

Благовеста Факирова 
Гл. специалист в дирекция СДЗ 

Инж. Паша Илиева 

Управител на ОП „Зелени системи" 

Петко Павлов - ОП „(^портни HMOTIJ^H прояви'' 

Кмет на с. Ресен 

Кмет на с. Самоводене 

Кмет на гр. Дебеле 

Кмет на гр. Киш^фарево^ 

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи" 

Гл. счетоводител на ОП „Спортни и^ти'р/проявйг!| 

Гл. специалист кметство с. Ресен 

Старши експерт кметство с Самоводене 
\ 

Гл. специалист кметство гр.. Дебелец 

Старши експерт кметство гр. Килифарево 

/ 
1 
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„Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината " по позиции: 

Позииия 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника 
по списък - Приложение 5; 

Приложение №5 

1. Община Велико Търново - клонорез 327Р5Х-1бр - клонорез 327PTS5-16p 
2. Км.Шереметя - храсторез 343FR -храсторез 235R - снегорин 1130STE; моторна коса LC 48; 
3. Км.Миндя - храсторез 345FR -храсторез 235 R 
4. Км.Велчево - моторен трион -моторна коса 
5. Км. Арбанаси - моторна коса 
- храсторез 333 
- храсторез 345 FR - косачка 152SVH 
6. Км.Момин сбор - храсторез 235 R 
- храсторез 345 
7. км.Беляковец - храсторез Husqvarna 
8. Км.Водолей 
- моторна коса 323R 
- моторен трион 55 -моторен трион 353 
9. Км.Къпиново - храсторез 543RS 
10. Км.Малки Чифлик - снегорин 
- храсторез 343FR 
11. Км.Балван - храсторез 232R; Husqvarna моторен трион 55 
12. Км.Дичин - храсторез 232 
13. Км.Емен - моторен трион - храсторез Husqvarna 
14. Км.Леденик - моторен трион 55 
15. Км.Присово - xpacTope3Husqvarna 
16. Км.Пелище - моторен трион -храсторез 345FR - моторна коса 
17. Км.Шемшево - храсторез 
- моторна косачка 152svh 
18. Км.Церова кория - храсторез -моторен трион Husqvarna 
19. Км.Никюп - храсторез 543RS 
20. Км.нам.Буковец - Husqvarna 543 RS 
21. Км.Дебелец - Мотрна коса R 152; Моторна коса 525; Храсторез 323 - 2 бр.; Храсторез 543 
RS; Храсторез 143 R; Моторна резачка „Хускварна" 55; Моторна резачка „ Хускварна" 455; 
Косачка трактор СТ 141. 
22. Км. Килифарево - Храсторез 232R; Храсторез Хускварна 543RC; Косачка Хускварна; 
Косачка градинска; Косачка R52S; Моторна коса 323 R; Моторен трион Хускварна 55; 
Клонорез 327 PTS 
23. Км.Вонеща вода - хускварна 55 - хускварна 353 
24. Км.нам.Въглевци -храсторез 235 R; Косачка палцова 
25. Км.нам.Големани - Husqvarna 543 ХР; 
26. Км.Ресен - Косачка „Викинг"; Храсторез; 
27. Км.Самоводене - хускварна брой машини-2бр. -моторен трион 353, роторна косачка, 
клонорез; 
28. ОП „Зелени системи" - Райдер Husgvarna 216 AWD; Моторен трион Husgvarna 435; 
Снегорин моторен МЕ 76; Моторна косачка 235 R - 2 бр. 
29. ОП „Спортни имоти и прояви" - трактор - косачка - HUSQVARNA ТС 342; бензинова 
пръскачка GARDENIA 3WF3S; бензинов аератор MTD VG 45ВМ; ръчна моторна косачка 
SOLO PROFI 552 Z. 



Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на градинска, 
горска и паркова земеделска техника собственост на структури на Община Велико 
Търново и кметства на територията на Общината по позиции:" 

За Позиция:2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника по списък - Приложение 5 
Забележка:/Участникът посочва позицтта, за която кандидатства/ 

ОТ: ЕТ СТОРУМ-СТОЯН КЮЧУКОВ 
(наименование на участника) 

с адрес: Велико Търново бул.България №36 

тел.: 062 / 630561 и 0884 377 511, факс: , e-mail: storum@abv.bg 

ЕИК/БУЛСТАТ: 104 04 05 80 

Регистрация по ЗДДС: BG104 04 05 80 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка 

BIC код на банката 

Банка: ] 

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: „Абонаментно техническо 
обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на 
структури на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по 
позиции:" 

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: по банков път по сметка 
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2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме цена за труд: 50 лв./чч. 

4. Отстъпка за вложени резервни части: 5 %; 
Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: 10 %; 
Отстъпка при закупуване на нова техника: 15%; 

(Забележка: отстъпката се прави от цените, посочени в официалния ценоразпис на 
Участника.- Участниците представят към оферта си и официален ценоразпис.) 

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

6, Срок за плащане на поръчката 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата. 

Посоченото възнаграждение включва: 
Техническо обслужване и текущи ремонти по горепосочената часова ставка на 

сервиза,смяна на дефектирали, амортизирани резервни части с нови оригинални на 
шведската марка Хускварна, както и обслужване с оригинални консумативи.От 
приложената официална ценова листа на резервни части,консумативи и аксесоари на 
Хускварна за България ще се ползват отстъпки,съобразно предложените проценти. 
Извън часовата ставка попадат следните услуги: 
1,Заточване на режещо оборудване. 
Забележка:Хускварна България си запазва правото да променя и доп)(Лва ценовата 
листа. 

Дата 27.01.2016Г. Подпис и печат: • 'жУ̂ ^̂  • • • • 
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