
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВОе в р о п е й с к и  с ъ ю з
ЕВРОПЕЙСКИ . .  .» » w_# .r ..»w ..WWW РАЗВИТИЕ H AA
СОЦИАЛЕН ФОНД ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЕСИСЛАВА ВОЙКОВА
ПРЕДМЕТ: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект
BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, 
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени 
позиции“.
Позиция №4 Медиатор
към Услуга №2: Здравна консултация за деца

Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от Закона за обществените

поръчки

f ) 9Д н е с : . . . 2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” , с адрес: град 
Велико Търново, пл. „Майка България”, № 2, с ЕИК: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна,

2. ДЕСИСЛАВА ВОЙКОВА, ЕГН адрес за кореспонденция:
гр.Велико Търново, п.к 5000, ул.“Стефан Караджа“ №17, тел. 0887536280 от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО :

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА, СРОК, ЦЕНА, ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни: дейности по 
предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004- 
0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ по Позиция

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"",

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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№4 Медиатор към Услуга №2: Здравна консултация за деца, съгласно изискванията за 
нея в Техническите спецификации, в т.ч. и постигане на заложените в нея резултати.

Чл. 2. Максималният срок за изпълнение на поръчката, предмет на този договор е 24 
(двадесет и четири) месеца, считано от датата на сключването му, но не по-късно от 
срока за изпълнение на проекта, който се определя на 27 месеца, считано от датата на 
подписване на ДБФП - 01.08.2016г.

Чл. 3.(1) Възложителят се задължава да изплаща ежемесечно стойността на услугата, 
определена съгласно предложеното почасово възнаграждение в размер на 4, 00 лв. 
(четири лева) без ДДС и броя действително отработени часове.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси и персонал.
(3) Ако при приемане на отделни работи, представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира 
недостатъци, до отстраняването им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи дължимата сума 
за тях. Задържането на сумата не е забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече последици 
поради просрочване на плащането.

Чл. 4 (1) Стойността на извършената работа ще се отчита месечно на база представен 
двустранно подписан констативен протокол за свършена работа от представител на 
възложителя и представител на изпълнителя, указващ действително отработените брой 
часове за съответния месец. Финансирането е по Проект BG05M90P001-2.004-0046- 
С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана 
от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
(2) Плащането се извършва:
- по банков път по сметка на изпълнителя:
IBAN .
Банка.

5 \f

В срок до 30 (тридесет) дни след отчитане на работата въз основа на протокола по ал.1, 
доказващ количеството извършена работа, (при изпълнител физическо лице или техни 
обединения)
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от техническата спецификация, от 
договора, от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.
(4)В приложимите случаи Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с 
подизпълнителите, посочени в офертата.
(5)В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „ Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"",

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(6)Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. Тази забрана не е нарушена при 
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.
(7) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(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.
(9)Към искането по ал. 8 изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(Ю)Възложителят има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(11)3амяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора се 
допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 
следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
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.
(12) При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал.11, т.1 и 2.

Чл. 5. Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта;
3. да предостави съответните данни, необходими за извършване на поръчката;
4. чрез свой представител да участва в приемането на извършените работи и съставяне на 
протоколите;
5. да осигури средства за разплащане на извършените дейности
6. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена, 
съгласно цените, описани в договора и офертата на Изпълнителя.

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"",

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

I I . ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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Чл. 6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, 
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните изисквания и Техническите спецификации от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. 
Да извършва цялостен и текущ контрол върху количеството и качеството на извършената 
работа, включително върху водената от Изпълнителя първична отчетност и документация 
за отчитане на разходите по изпълнението.

I I I . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 7 (1) Да изпълни качествено възложената му работа в договорения срок, съгласно 
приетото офертно предложение, Техническите спецификации и всички действащи 
нормативни документи, касаещи дейността; както и техниката за безопасност на труда.
(2) Да изпълнява възложената му работа с грижата на добър стопанин, като запазва 
интересите на Възложителя. Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са 
задължени за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
8.1 да изпълнява предписанията на компетентните органи и отстранява за своя сметка 
констатираните нередности;
8.15 При изпълнението на договора изпълнителя и неговите подизпълнители (в 
приложимите случаи) 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 ЗОП.
8.16 Да изпълнява и други задължения, съгласно Техническите спецификации към 
поръчката;

Чл. 9 Изпълнителят се задължава да осигурява здравословни и безопасни условия на труд 
за всички негови работници и служителите приложимите случаи).

Чл. 10(1) До 5-то число на всеки месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчет за предходния месец за напредъка(постигнатите резултати) при 
предоставените услуги.
(2) Отчетите се одобряват от ръководителя на проекта при Община Велико Търново.
(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелствата, възпрепятстващи изпълнението на този договор.
(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да направи всичко необходимо за разгласяване на 
факта, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"",

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси"2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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Европейския съюз. Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с 
приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в Приложение XII от 
Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета и Единен Наръчник 
на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. -  
https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf.

IV. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР

Чл. 11.(1)Договорът може да бъде изменян само при условията на чл.116 от ЗОП
(2) В случаите по чл.116, ал.1, т.4
1 .При ИЗПЪЛНИТЕЛ -  физическо лице или обединение от такива, замяната му с нов е 
допустимо при някое от следните условия:

а) Ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора за период по-дълъг от 3 месеца, без оглед на причините довели до това, и ако 
същите не представляват основание за прекратяването му.

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване 
на първоначалния изпълнител, чрез вливане или сливане, или чрез промяна на правната 
му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство 
по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;
2.При ИЗПЪЛНИТЕЛ -  юридическо лице или обединение от такива, замяната му с нов е 
допустимо, когато е налице някое от следните условия:

а) когато експерта, който изпълнява дейността не е в състояние да продължи 
изпълнението на договора за период по-дълъг от 3 месеца, без оглед на причините довели 
до това, ако същите не представляват основание за прекратяването на договора,и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага с друг експерт, който да отговаря на първоначално 
установените критерии за подбор, с когото да го замени.

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване 
на първоначалния изпълнител, чрез вливане или сливане,отделяне или разделяне, или чрез 
промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в 
открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните 
условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и 
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД"",

финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси''2014-2020, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
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(З)При изменение на основанията предвидени в чл. 11, ал.2 от договора за новия 
изпълнител по т.1 трябва да бъде налице съответствие с всички условия на поръчката, 
относими и за първоначалния изпълнител, а за новият изпълнител по т.2 по отношение на 
новия експерт трябва да бъде налице съответствие с всички условия на поръчката, 
относими и за първоначалния експерт.

Чл.12 Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след 
подписване на допълнително споразумение(освен ако е обективно невъзможно), в което 
се регламентира поемане на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди 
подписване на допълнителното споразумение новия изпълнител представя документи, 
удостоверяващи съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да 
води до по- неблагоприятни финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с 
по- ниско качество.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 13 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи имуществена отговорност по предявени искове за 
вреди, причинени на трети лица поради неизпълнението на задълженията си по този 
договор и по правната уредба, регламентираща дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 
възложеното с този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, носи отговорност спрямо
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако последният заплати обезщетение за такива вреди.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонение от изискванията, предвидени в техническата 
спецификация, от изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указания 
на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на своите 
работници и служители, както и за привлечените от него подизпълнители, включително и 
когато последните са одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ(е приложимите случаи).

Чл. 15 Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършените работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска:
1. извършване на работите без недостатъци и без заплащане, в даден от него подходящ 
срок;
2. заплащане на разходите, необходими за извършване на работите без недостатъци.
3. съответно намаление на възнаграждението.
(2) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно се отклонява от договора или системно извършва 
възложеното с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора.
(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на 
заплащане на разходите по изпълнението на работите с недостатъци.
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Чл. 16 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали този договор , ако установи, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. при извършване на възложената работи се отклонява съществено от уговорено в този 
договор;
2. извършва възложената работи с много ниско качество;
3. при извършване на възложената работи се отклонява от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. не изпълнява други задължения по договора.

Чл. 17(1) При нарушения в изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 
неустойка в размер на 5 % стойността на дължимото възнаграждение за съответния месец, 
за всяко едно нарушение. При мълчалив или изричен отказ да изпълни изискванията и/или 
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или на негов представител, се дължи неустойка в размер на 
5% от месечното възнаграждение за съответния месец на ден за времето до окончателното 
им изпълнение. Неустойката се натрупва за всеки ден, в който е извършвано нарушението, 
както и за всеки ден, в който последиците от нарушението не са отстранени.
(2) При нарушения довели до опасност за здравето и живота на населението договорът се 
прекратява автоматично от датата на установяване на нарушението. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на месечното възнаграждение за месеца или 
месеците, в които е извършвано нарушението. За периода на нарушението 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи възнаграждение.
(3) Нарушенията от страна на Изпълнителя се удостоверяват с двустранно подписан 
протокол между страните, а при отказ от страна на Изпълнителя, констативен протокол 
(подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и от двама свидетели).

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. По взаимно съгласие.
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 
едноседмично писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната 
страна, заплаща дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение 
неустойки в едномесечния срок на предизвестието.
3. С изтичане срока на договора.
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено едномесечно предизвестие, като заплаща 
действително извършената работа до момента на прекратяването.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, 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
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ЗОП или му бъде отнето разрешителното за осъществяване на дейността (в приложимите 
случаи).
7. В случаите по чл. 17, ал. 2.
(2)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;
(3)Въз ложите лят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в закон или 
в договора случаи или когато:
1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да 
бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 ЗОП;
2. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
изпълнителя са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП, въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата;
3. поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 възложителят не дължи обезщетение за претърпените 
вреди от прекратяването на договора.

Чл.19(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка - чл. 
258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.
(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за обществена 
поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

Чл.20 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 и ЗОП, 
като страните уреждат отношенията си чрез споразумение. При непостигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.
Чл.21 Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на 
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани с 
търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във 
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, 
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правилото не се прилага по 
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на 
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.

Чл.22 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
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Неразделна част от този договор е представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оферта.
Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един за
всяка от страните

Кмет на Община Велико Тьрносю

Даниела Данчева 
Началник отдел „Бюджет“ )

\

Съгласували:

Десислава Йонкова 
Директор дирекция tfFlравна“

Надя Петрова 
Директор дирекция ОСД)П

Росица Димитрова 
Директор дирекция СДЗ /  -
Ръководител на проекта

Мариела Цонева 
Директор дирекция ОР

Цветанка Хутова 
Счетоводител по проекта

и
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ' ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНО% I
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001- 
2.004-0046-С01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“

Позиция МЕДИАТОР
към услуга ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА

Долуподписаната Десислава Войкова
с ЕГН - лична карта № , издадена на
от МВР -
в качеството ми на ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги 
за ранно детско развитие по Проект BG05M90P001-2.004-0046-C01 „Общностен 
център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“

Позиция МЕДИАТОР
към услуга ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА

Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по позиция 
МЕДИАТОР е както следва:
За Услуга ЗДРАВНА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ДЕЦА 

позиция МЕДИАТОР

- Почасово възнаграждение в размер на 4.00 /четири/ лв. без ДДС;

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка, с изкл.на ДДС и осигуровки 
работодател.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение.

Дата
Подпис на лицето

Име и фамилия

30/09/2016 г.

UДесислава Войкова
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