ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „АВТОЧОЙС“ ООД, ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДМЕТ: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и
на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части,
консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позипия 2:
„Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона,
собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново,
включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
тях.“

ДОГОВОР
Днес, на

.2017г„ в гр. Велико Търново между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, адрес:
град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634,
представлявана от инж. Даниел Панов - Кмет на Общината и Даниела Данчева Главен счетоводител Община Велико Търново, лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от
ЗФУКПС, от една страна и
2. „АВТОЧОЙС" ООД, гр. Велико Търново, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със
седалище и адрес град Велико Търново, ул. „Козлуджа" № 27, тел: 062/615 777, факс:
062/615
120,
e-mail:
ivan.dimitrov@autochoice-vw.com,
ЕИК:
104056734,
представлявано от Ц вета,
Ашикова в качеството и на Управител, наричана
за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
на основание чл. чл.112, ал.1от ЗОП и в изпълнение на Решение № РД 22-336 от 02.03.2017г.
на Кмета на Община Велико Търново, след провеждане на процедура по реда на чл.18, ал.1,
т.12 ЗОП във връзка с чл.20, ал.2, т.2 ЗОП за определяне на изпълнител на обществена
поръчка с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико
Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части,
консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”, се сключи настоящият
договор
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да
извършва: „ Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП
,, Зелени системи ” и на други структури на Община Велико Търново, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. “

(2) Сервизното обслужване на МПС включва техническо обслужване, ремонт, доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности, съгласно техническата
спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от договора.
II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от дата 30.10.2017г. и е със срок на изпълнение 24
(двадесет и четири) календарни месеца.
(2) Този срок не се отнася за задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с гаранционния
срок на вложените резервни части. Тези задължения следва да бъдат изпълнявани до
изтичането на гаранционния им срок.
Чл. 3. Мястото на изпълнение на договора е собствена или наета сервизна база на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на територията на Община Велико Търново, посочена в техническото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III.
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4.(1) Извършените по договора услуги се заплащат съгласно ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва:
1. За 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на техническо
обслужване и ремонт на МПС ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума от 49,00 лв./четиридесет и
девет лева и ООст./ без ДДС, а с 20% ДДС 58,80лв./петдесет и осем лева и 80ст./, съгласно
Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
2. Отстъпка от стойността на влаганите резервни части, консумативи и принадлежности в
размер на 8 /осем/ %
(3) Окончателната стойност на договора ще се определи на базата на единичните цени за
действително извършените услуги и ремонтни работи.
Чл.5.(1) Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата и
двустранно подписан протокол за извършените услуги, от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към фактурата и двустранно подписания протокол се
прилага и екземпляр от сервизната поръчка. Фактурите се издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
данни съгласно приложен списък и според заявителя на услугата/ите.
(2) Плащането се извършва в български лева по следната банкова сметка, посочена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IB AN:
БАНКА:
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следи стойността на извършените плащания по всяка обособена
позиция и информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при достигането на сумата от 200000.00 лв.(двеста
хиляди лева) без ДДС, както следва - за обособена позиция № 1 - 120 000.00лв. (сто и двадесет
хиляди) без ДДС, за обособена позиция № 2 - 72000.00 (седемдесет и две хиляди лева) без
ДДС, заедно със стойността на обособена позиция 3 - възложена по чл.21, ал.6 ЗОП, по реда
съответстващ на индивидуалната и стойност.
IV. ПРОЦЕДУРА
Чл.6. Изпълнителят ще приеме за диагностика МПС в срок от един час след сигнализиране на
възникнал технически проблем. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
писмен вид сервизна поръчка, в която са посочени ремонтните дейности и срока за тяхното
извършване, цените на необходимите резервни части, консумативи и принадлежности и срока
за доставка, срокът за извършване на ремонта.
Чл.7. Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра в писмен вид остойностена
сервизна поръчка се утвърждава писмено от длъжностното лице по договора от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпраща в този вид на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като датата на приемането й
се счита за дата на възлагане на ремонт на МПС в приетия обем.
Чл.8. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага със складова наличност от определени
резервни части, материали и консумативи нужни за извършване на ремонтите, срокът по чл.7
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните резервни части. За горното
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. (1) ИЗП Ъ ЛН ИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва качествено и в срок услугите, предмет на настоящия договор;
2. да отговаря за качеството на извършените ремонти и в случай на некачествена работа,
се задължава да отстрани нередностите за своя сметка в срок до 5/пет/ работни дни от
уведомяването му;
3. да отговаря през време на престоя на територията на сервиза за външния вид,
аксесоарите или уредите към оборудването на МПС;
4. да извършва ремонтните работи така, както са описани в поръчката при приемане на
МПС;
5. да информира ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за възникнали проблеми при изпълнението на
договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване.
6. да вписва в протокол за ремонта какъв гаранционен срок (в месеци и км.) поема,
съгласно предложените гаранционни срокове упоменати в чл.12, ал.1.
7. да доставя и влага при ремонтните дейности на автомобила резервни части, материали
и консумативи, които отговарят на изискванията на производителя на съответната
марка и притежават сертификат за произход и качество;
8. да води регистър с информация за извършените дейности и вложените материали на
автомобила, предмет на поръчката, като отразява всички дейности по автомобила и в
Сервизната му книжка;
9. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ всички документи във връзка с
изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него;
10. да отстранява за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при извършване на
дейностите по настоящия договор върху автомобила на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ;
11. да извършва за своя сметка отстраняването на повредите на автомобила, възникнали в
гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на
вложените резервни части, както и репатрирането в следствие на това на автомобила до
сервиза си;
12. при невъзможност за отстраняване на повреди по системите, възлите и агрегатите на
автомобила, както и в случаите, когато отстраняването на повредите е изключително
нерентабилно, да предостави на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ експертна оценка за състоянието на
автомобила, доказваща нерентабилността или невъзможността за отстраняване на
повредата;
13. при констатирани във връзка с конкретен ремонт други повреди на автомобила да
уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
14. да обслужва с предимство автомобилите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор;
2. да иска от ВЪ ЗЛО Ж ИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата
по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за
изпълнение на договора.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ
Ч л. 10. (1) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ се задължава:
1. да изплати договорената цена по начина, в срока и до размера, указан в настоящия
договор;
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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2. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава;
3. да представи писмена заявка (сервизна поръчка) за необходимите ремонти;
4. да приема МПС след приключване на ремонта с протокол, в който са описани
стойностите на операциите и вложените части за ремонт.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да извършва контрол върху работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор по
всяко време, чрез свои упълномощени лица, без с това да създава пречки за изпълнение
на дейностите за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да откаже приемането на МПС и плащането в случай, че липсва някой от аксесоарите
на оборудването, описани предварително в поръчката за ремонт при приемането му в
сервиза;
3. да получи предварителна информация за необходимите ремонтни дейности, да
съгласува и контролира извършваните работи;
4. да прави рекламации при установяване на некачествена работа;
5. да дава писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предприемането на
действия, които са необходими за доброто изпълнение на договора.
УП.ГАР АНЦИИ
Чл 11.(1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента)
от цената по чл.5, ал.З от договора, а именно - 2 160,00лв./две хиляди сто и шестдесет лева/
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30
(тридесет) работни дни, след изтичането на срока на договора без да дължи лихви за срока,
през който средствата законно са престояли у него.
(2)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от
компетентен съд.
VIII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за извършените ремонтни дейности на
МПС за срок от 3 /три/ месеца или 20 000/двадесет хиляди/ км.(което от двете събития настъпи
първо), считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за извършения
ремонт.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани за своя сметка всички появили се в
гаранционния срок дефекти. В случай, че на отремонтираното МПС се появи повреда в срока
на гаранцията и същото не може да бъде пуснато в движение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява
транспортирането му до сервизния си център за своя сметка в срок от 24 часа.
(3) Рекламациите по предходната алинея се предявяват към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез
рекламационен акт, изготвен от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с описание на вида на
повредата, обстоятелствата, при които е настъпила и датата на събитието. Рекламационният
акт се представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от два работни дни от датата на събитието.
IX. САНКЦИИ. НЕУСТОЙКИ.
Чл. 13. При забавено изпълнение на задължение по договора Изпълнителят дължи на
Възложителя неустойка в размер на 10% на ден от стойността на неизпълненото задължение за
всеки ден забава.
Чл. 14. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им в
двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното отстраняване.
Чл. 15. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското
законодателство.
Чл. 16. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци и
пропуски, както и в резултат на използване на некачествени резервни части, материали,
консумативи и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

X.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17.(1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока, за който е сключен или с достигане на предвидената стойност, което от
двете събития настъпи първо;
2. по взаимно писмено съгласие на страните;
3. с окончателното му изпълнение;
(2) ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие и когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от три работни дни;
2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде
изменен по реда на чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
4. се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката, по
отношение на изпълнителя са били налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
(3) В случай на прекратяване по чл. 17, ал.2, т. 3 и 4 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ не дължи
обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора.
XI. НЕПРЕОДОЛИМ А СИЛА
Чл. 18. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и загуби,
в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
Чл. 19. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 20. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
необходимата грижа, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата страна в три дневен срок настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
Чл. 21. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
XII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 22. Настоящият договор може да бъде изменян само по изключение при наличие на някое
от приложимите условия на чл.116 от ЗОП.
Чл. 23. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават доброволно със
взаимно споразумение между страните, а при непостигане на съгласие - по съдебен ред, пред
компетентния съд в град Велико Търново.
Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.

„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническо предложение на^ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. Ценово предложение на ^З^ЪЛНИТЕЛЯ;
3. Техническите спецификации;
/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ .ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИЦЛ В Щ И К $ ТъШ &ВО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:/
Цвета АшикбваФ
,уАВТОЧОЙС" ООД

Даниела Данчева/
Главен счетоводиФел Община Ведико/ТърнойдаТ
Съгласуван с:
I /
"
Явор Иванов Юрисконсулт в Дирекция QTI
Надя Петрова Директор дирекция ОП
г-

Розалия Стефанова Директор на Дирекция „АО’Д
Пенка Игнатова '
Директор на дирекция ОМДС

Павлинка Калбанова
Гл.счетоводитсдДирекция ОМДС

Росица Димитрова
Директор дирекция СДЗ

Илка Т одоров’£ _
_ _
Гл. счетоводител ЦСУ

7

Благовеста Факирова
Гл. специалист в дирекция СДЗ
Инж. Паша Илиева\
Директор на ОП „Зрлени системи”/

Гл. счетоводител на ОП „Зелени системи”

Кмет на с. Ресен

Гл. специалист кметство с. Ресен

Кмет на с. Самоводен^

Старши експерт кметство с Самоводейе /

Кмет на гр. Дебелец

Гл. специалист кметство с. Дебфк^ц-

Кмет на гр. Килифарево-'

Старши експерт кметство с Ки^тифарево

Изготвил:
Александър Колев Старшифксперт Д ирени я ОП

„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 2: „Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на
други структури на Община Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях.“
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Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Приложение № 8
Обособена позиция № 2
Наименование на участника: “Авточойс” ООД
Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, п.к. 5Q00. ул.”Козлуджа” N 27
Представляван от: Цвета.
Ашикова
В качеството му/й на: Управител
ЕИК/Булстат: 1040567М
BIC, IBAN: BIC:
Точен адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, п.к. 5000. ул.”Козлуджа” N 27
Телефонен номер: 0888375247
Факс номер: 062/605120
е mail: ivan.dimitrov@autochoice-vw.com

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПЛ. МАЙКА БЪЛГАРИЯ №2
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет :
„Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури,
включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по
обособени позиции” :

УВАЖАЕМА Г-Н/Г-ЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,
С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в публично състезание
за определяне на изпълнител за обществена поръчка с предмет:. „Обслужване на автомобили,

собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и
монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”:по
обособена позиция №2
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

?

С настоящото, представяме нашето ценово предложение ща изпълнецие ца обявената от
Община Велико Търново процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на
автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени
позиции” за обособена позиция № 2, както следва:

1 .Цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), при извършване на техническо
обслужване и ремонт на товарен автомобил в размер на 49,00 лв. /четиридесет и девет лв. 00
ст./без включен ДДС. ( не по-висока от 50,00лв. без ДДС)
2.Предлагаме отстъпка от стойността на влаганите резервни части, консумативи и
принадлежности в размер на 8 /осем/% (не по-малко от 8%)

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша
страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете
страни.
Начин на плащ ане: Плащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване
на фактурата и двустранно подписан протокол за извършените. услуги,,. о т, представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено цоръчката д пълно съответствие с
гореописаната оферта.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Н аказателния кодекс зи.цосочване на неверни
данни.
Д ата: 18.01.2017 г.

ПОДПИС И П Е Ч А Т : . . . . . . *.на.д. >
[име и фамилия - Цвета Ашикова]
-V . I
, /
;
[качество на предет.авлжтгайя участника - Управител]
f-,

i. .

Важ но:Н астоящият образец се попълват и подписват от лицето, което офигршлно представлява
участника пред трети страни за всякакви цели. Н Е се попълва и'пддписват:от подизпълнителАите
на участника (ако е приложимо).
' '
>.

Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

