
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЕТ „СТОРУМ -  Стоян Кючуков“
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:”
Позиция 2 -  Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова 
земеделска техника по списък  -  Приложение 5;

Д О Г О В О Р

За възлагане на основание чл. 20, ал.З, т.2 от ЗОП

Днес 2017 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, е адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  
Кмет на Общината, наричан по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева -  Гл. 
счетоводител Община Велико Търново отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), 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/ 63 05 61, e-mail: 
stomm@,abv.bg. БУЛСТАТ: 104 04 05 80, представлявано от Стоян Кючуков, от
друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОЕОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. (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 настоящия договор, представляващо неразделна част от договора.
(2) Приложение № 5 може да бъде изменяно едностранно от Възложителя, като в него 
се добавя или изважда техника, като за тези промени Изпълнителят ще се уведомява 
своевременно от Възложителя с възлагателно писмо.
Чл. 2. Конкретният набор, от 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.

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



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

Чл.4. След извършване на профилактиката се съставя протокол, в който се описва 
техниката подлежаща на ремонт, необходимите консумативи и части за подмяна, 
като се посочва и срок, в който техниката ще е в изправност, считано от датата на 
съставяне на протокола между представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ провежда тест след направен ремонт на дадена техника, в 
присъствие на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.6. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година, считано от датата на 
подписването му. Ако преди изтичане на този срок бъде достигната сумата на прага по 
чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП -  70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС /заедно с 
други договори с аналогичен предмет/, договорът се прекратява предсрочно.

ЦЕНА И ПЛАЩАНИЯ

Чл.7. Трудът за подмяната на дефектиралите или амортизирани резервни части ще се 
извършва на цена 45,00 лв./чч. /словом четиридесет и пет лева/човекочас/

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще направи следните отстъпки от цените, които предлага:

Отстъпка за вложени резервни части: 5%; /словом пет процента /
Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: 10 %; /словом десет процента / 
Отстъпка при закупуване на нова техника: 13 %; /словом тринадесет процента /

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.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 10 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 
му представи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнител/и. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си 
съвместно със подизпълнител/и, посочен/и в офертата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 
сключи договор/и за подизпълнение.
(2) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 
основания за отстраняване, съгласно приложения ред за възлагане.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 2.



(4) 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 в 
съответствие с условията на чл. 7 и чл. 8
(5) Разплащанията по ал. 4 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.
(6) Към искането по ал. 5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. В искането за плащане и в 
становището на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото 
възнаграждение, както и банкова сметка на подизпълнителя, по която да бъде 
направено плащането.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 4, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
(8) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(9) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода 
на изпълнението на поръчката.
(10) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка 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.
(11) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 
10.
(12) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(13) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(14) Не е нарушение на забраната по ал. 13 за 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.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.11. 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. 12 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора 
да осъществява контрол по изпълнението, но без да пречи на самостоятелността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било 
друго неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
изисква съставянето на констативен протокол, подписан от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно 
доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от дължими към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(4) При констатиране с протокола на недостатъци на свършената работа или друго 
неизпълнение, в същия се отбелязва естеството на недостатъците/ неизпълнението и 
степента, в която те засягат работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността 
на дължимото възнаграждение след приспадане на неизпълнението и / или 
обременената с недостатъци работа. При забава или друго неизпълнение, се посочва 
периода на просрочването и / или естеството на неизпълнението.
(5) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при 
условие на констатирането му по реда по- горе.
(6) 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 за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не влече 
последици поради просрочване на плащането.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за работи, неприети с подписване на 
протокол за тяхното извършване, поради това, че същите не отговарят на необходимото 
качество и/ или е налице отклонение от договора или офертата и/или е налице 
отклонение от приложимото законодателство.
(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по-малко от уговореното възнаграждение, ако по 

предвидения в настоящия договор ред с протокол се констатира, че действително 
извършените работи са на по-малка стойност или са налице други обстоятелства, 
поради които се дължи по-малко заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в това число 
несъответствие на дължимото възнаграждение с количеството или качеството на 
изпълнението.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

ЧлЛЗ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за повреди в следствие на експлоатация 
на поддържаната техника с неоригинални консумативи.
Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при възможност да отстранява повредите за 3 
работни дни от постъпване на техниката в сервиза.
Чл. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дава изчерпателни консултации по всички въпроси от 
неговата компетентност, възникнали около обслужваната техника, както и възможни 
подобрения и модернизация.



Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обслужва ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство пред клиенти, които 
нямат сключен договор.
Чл. 17 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да:
(1) Притежава ресурсите, в това число персонал, техника и технически пособия, които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е посочил в офертата, че ще бъдат ангажирани с изпълнението на 
поръчката, трябва да бъдат налични в предложения вид и обем при изпълнение на 
съответните дейности по договора.
(2) След извършване на профилактиката да съставя протокол, в който се описва 
техниката подлежаща на ремонт, необходимите консумативи и части за подмяна, 
като се посочва и срок, в който техниката ще е в изправност, считано от датата на 
съставяне на протокола. Този срок се определя индивидуално за всеки ремонт и се 
посочва в протокола. При възникване на непредвидени обстоятелства 
възпрепятстващи извършването на ремонта, в оказания срок, Изпълнителят 
предоставя оборотна техника за нуждите на Възложителя, която се връща на 
Изпълнителя при приемането на отремонтираната, без да се дължи плащане за 
ползването й.
(3) Влага части, които трябва да бъдат нови, оригинални, резервни на фирмата 
производител или такива със същото качество. Всички резервни части следва да не са 
дефектни или с изтекъл срок на годност.
(4) След извършения ремонт следва да състави протокол с участието на представител 
на Община Велико Търново, в който да се опише техниката подлежала на ремонт, 
сервизните дейностите извършени по нея от изпълнителя, както и спецификация на 
вложените части и консумативи. В добавка към това се поставя и срок, в който 
Изпълнителят гарантира безпроблемното функциониране на техниката след 
извършения ремонт.
(5) Повредите възникнали в рамките на определения срок по ал. 4, които не са по 
вина на Възложителя се отстраняват безплатно.
(6) Проведе обучение за боравене със съответната техника, закупена от него, както и 
за тази която вече Възложителят притежава.
Чл. 18 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.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

Чл.19 Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване.
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, като 
страните уреждат отношенията си чрез споразумение.При не постигане на съгласие 
спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Велико Търново.

Чл. 21 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. 22 Договорът се прекратява в следните случаи:



1. По взаимно съгласие изразено писмено
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този 
договор;
3. 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. 20, ал. 3, т.2 от 
ЗОП -  70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС, заедно с други договори с 
аналогичен предмет, договорът се прекратява предсрочно.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него 
е открито производство по 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.
5. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
заплаща извършените до момента на прекратяването качествено извършени работи и 
приети по надлежния ред;
6. С писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или използва подизпълнител, който 
е различен от този в офертата. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното.
7. С писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ замени 
подизпълнител без да са налице условията по чл. 10, ал.10 от договора или не изпълни 
друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на 
възложеното.
8. 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. При 
прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение за претърпени 
вреди от прекратяването на договора.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
10. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без предизвестие, като не се 
дължи заплащане на извършените работи, а получените плащания подлежат на 
незабавно възстановяване ведно със законната лихва. Възстановяват се всички 
получени суми ведно със законната лихва, ако обществената поръчка е изпълнена, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ на обществената поръчка не дължи компенсации и обезщетения.
11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие и с последиците предвидени в договора в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не 
изпълнява задълженията. Неизпълнението се установява с констативен протокол, 
подписан от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 
който се отчита и действително извършеното. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 
връщане на неусвоените авансово получени суми, ако такива са получени в писмено 
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в 
размер на 10 % от стойността на възложеното.



12. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното. В този случай 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи връщане на неусвоени авансово получени суми по договора, 
при получени такива.

Чл. 22 Настоящият договор подлежи на допълнение и изменение само при изричната 
воля на страните, изразена писмено в допълнително споразумение към договора и при 
наличието на условията на чл. 116 от ЗОП.

Неразделна част от този договор е представена оферта на Изпълнителя.
Този договор се съставр и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по 

един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИ!

Даниела Данчева J 
Главен счетоводителсчетоводител Дирекция „Бюджет и финанси“

Съгласуван с:
Явор Иванов (У  v \j
Юрисконсулт Дирекция „Обществени поръчки“

Надя Петрова
Директор Дирекция „Обществени поръчки“

Благовеста Факирова
Главен специалист Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Инж. Паша Илиева 
ОП „Зелени Системиу

JTn. счетоводител на ОП „Зелени системи“-^

Петко Павлов
ОП „Спортни/йДоти и прояви“ /

Гл. счетоводител ОП „Спортни имоти и^гр&яЬи|‘

Кмет на с. Ресен 

Кмет на с. Самоводен|е

Кмет на гр. Дебелец
/

Кмет на гр. Килифарево

Гл. специалист кметство с. Ресен а 

Старши експерт кметство с. еУ

Изготвил:
Невена ВърбановС
Младши експерт „Старт на кариерата“
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Приложение №5

1. Община Велико Търново - Клонорез 327Р5Х; Клонорез 327PTS5; Прътова кастрачка 
527 PT5S -  2 бр.
2. Кметство с. Шереметя - Храсторез 343FR; Храсторез 235R; Снегорин 1130STE; 
Моторна коса LC 48;
3. Кметство с. Миндя - Храсторез 345FR; Храсторез 235 R;
4. Кметство с. Велчево - Моторен трион; Ръчен снегорин;
5. Кметство с. Арбанаси - Моторна коса; Храсторез 333; Храсторез 345 FR; Косачка 
152SVH; Моторен трион х55;
6. Кметство с, Момин сбор -  Храсторез; Моторна метла 345 bv;
7. Кметство с. Беляковец -  Храсторез Хускварна;
8. Кметство с. Водолей - Моторна коса 323R; Моторен трион 55; Моторен трион 353;
9. Кметство с. Къпиново - Храсторез 543RS;
10. Кметство с. Малки Чифлик -  Снегорин; Косачка;
11. Кметство с. Балван -  Храсторез 232R; Хускварна, Моторен трион 55;
12. Кметство с. Шемшево -  Хускварна 535 R; Трактор косилен;
13. Кметство с. Емен - Моторен трион; Храсторез Хускварна;
14. Кметство с. Леденик - Моторен трион 55;
15. Кметство с. Присово -  Храсторез Хускварна; Храсторез 235 R;
16. Кметство с. Пчелище -  Моторен трион; Храсторез 345FR; Моторна коса;
17. Кметство с. Шемшево -  Храсторез; Моторна косачка 152svh;
18. Кметство с. Церова кория -
19. Кметство с. Никюп - Храсторез 543RS;
20. Кметство с. Буковец -  Хускварна 543 RS;
21. Кметство гр. Дебелец - Моторна 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. Кметство гр. Килифарево -  Храсторез; Храсторез 232R -  2 бр.; Храсторез 
Хускварна 543RC; Косачка Хускварна 543 ХР; Косачка градинска; Косачка R 52 S; 
Тревокосачка Хускварна; Моторен трион Хускварна 55; Прътова кастрачка 327 PTS
23. Кметство с. Вонеща вода - Хускварна резачка; Хускварна 353 резачка;
24. Кметство с. Въглевци - Храсторез 235 R; Косачка палцова;
25. Кметство с. Големани - Хускварна 543 ХР; Резачка Хускварна 435 Е;
26. Кметство с. Ресен - Храсторез -  2 бр.; Моторна косачка Кавазаки;
27. Кметство с. Самоводене - Хускварна - 2бр.; Моторен трион 353; Роторна косачка; 
Клонорез;
28. ОП „Зелени системи” - Райдер Хускварна 216 AWD; Моторен трион Хускварна 435; 
Моторна косачка 235 R -  2 бр.; Моторна метла за сняг; Прътова кастрачка 327PT5S; 
Бензинова дробилка MTD 465;
29. ОП „Спортни имоти и прояви” - Трактор -  косачка -  Хускварна ТС 342; Бензинова 
пръскачка GARDENIA 3WF3S; Бензинов аератор MTD YG 45ВМ; Ръчна моторна 
косачка SOLO PROFI 552 Z;



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с 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

/посочва се позицията, за която участникът участва/

ОТ: ЕТ СТОРУМ -  Стоян Кючуков

(наименование на участника) 
с адрес: Велико Търново бул.България 36

тел.: 062/ 63 05 61 , ф акс:.....................................   e-mail: storum@abv.bg, .....................................

ЕИК/БУЛСТАТ: 104 04 05 80...................................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: BG 104 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 
обществена поръчка с 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

/посочва се позицията, за която участникът участва/

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

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

Образец №4

2, За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
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3. Предлагано възнаграждение:
У Цена за труд: 45.00 лв./чч. /словом Четиридесет и пет лева/човекочас / (цената за 

труд не може да бъде по-висока от 50 лв. ч.ч.)
У Отстъпка за вложени резервни части: 5 %; /словом -Пет / (отстъпката не може да 

бъде по-малко от 5 %)
У Отстъпка за масла, вериги и други консумативи: 10 %; / словом -Десет / (отстъпката 

не може да бъде по-малко от 5%)
У Отстъпка при закупуване на нова техника: 13%; / словом - Тринадесет / (отстъпката 

не може да бъде по малко от 10%)

* Забележка: Отстъпката се прави от цените, посочени в официалния ценоразпис на 
Участника.
* Забележка: Участниците представят към оферта си и официален ценоразпис

- Окончателно плащане: 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, и представяне на докладите.

4. 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.

Посоченото възнаграждение включва:
Всички разходи за транспорт, консумативи, такси, наем, трудови възнаграждения на 
персонала, който ще изпълнява поръчката и други разходи, които участникът предвижда да 
направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка. /

Дата: 06.03.2017г
(подпис на лицепгс^Ш ^дсщсвтшщо участника)

Ст<

(име и фамилия на лицет

Управител

(качество на лицето, представляващо участника)

ЕТ СТОРУМ -  Стоян Кючуков 
(наименование на участника)
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