
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС -  АП“ ООД, гр. София
ПРЕДМЕТ: „Доставка по заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на 
Община Велико Търново”

Д О Г О В О Р
На основание чл. 112, ал.1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

Д нес,22. Д .2 ,....2 0 1 7 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, с адрес: 
град Велико Търново, пл. „Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана 
от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината и Даниела Данчева - Главен счетоводител, 
лице по чл. 13. ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС от една страна,

и

2. „МЕГА ЕЛЕКТРОНИКС -  АП“ ООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, със
седалище и адрес: град София 1505, р-н Слатина, ж.к. Редута, ул. „Атанас Узунов" № 14-16, 
ап. маг. 1. тел: 0893/ 64 57 23, e-mail: office sofia4@megaelectronics.bg, ЕИК: 201472746, 
представлявано от Венцислав Димитров -  Управител, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставки и монтаж 
за нуждите на Община Велико Търново, на климатични системи по предварителна заявка, 
съгласно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и по единични цени, съгласно ценовата 
оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

Чл.2 Срокът за доставка и монтаж на климатик/климатична система е 3 /три/ работни 
дни от датата на получаване на възлагателното писмо.

II. СРОК

Чл.3(1) Срокът за изпълнение на договора е 1 /една/ година или до достигане на сумата по 
чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
(2) Настоящият договор влиза в сила от момента на подписването му от двете страни.
(3) Срокът за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/климатична система е 24/ двадесет и четири/ часа, съгласно 
офертата на изпълнителя.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок за доставяните климатици/климатични 
системи 60 /шестдесет/ месеца за всички видове климатични системи.
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III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.4( 1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
и по цени. съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от този договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цени за монтаж на различните видове 
климатици/климатични системи, съгласно представената оферта, както следва:
- до 3 метра тръбен път -  108,33 /сто и осем лв. и 33 ст./ лева без ДДС, а с ДДС 20 % 
130,00 /сто и тридесет лв. и 00 ст./ лева;
- над 3 метра тръбен път -  25,00 /двадесет и пет лв. и 00 ст./ лева на линеен метър без 
ДДС, а с ДДС 20 % - 30,00 /тридесет лв. и 00 ст./ лева на линеен метър.
(3) Плащането на заявените количества се извършва с платежно нареждане по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата придружена с 
приемо - предавателен протокол, подписан от двете страни. Към всяко възлагателно писмо, 
ще бъдат изписвани данните на съответния разпоредител заявил доставката, които следва да 
се впишат във фактурата. Общата стойност на договора трябва да е по-малко от сумата 
по чл. 20, ал. 3 т. 2 от ЗОП -  70 000 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС.
(4) При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 1 %, върху 
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
стойността на възложеното. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането на 
цената за възложените дейности.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако 
тяхната стойност е по -  голяма от изплатените неустойки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
възложените дейности в срок.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа сумата по чл. 4 при откриване на недостатъци и упражнява 
правата си по чл. 21 от договора. Задържането на сумата при тези обстоятелства не е забава 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и не следват нейните последици.
Чл.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време, да иска в определен от него срок, отчетна 
информация за реализацията на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни заявката в срок и 
без отклонения.
Чл.8 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията 
за доставката, да откаже приемането на част или на цялото количество, както и да откаже да 
заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения съгласно договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва доставки на климатици, обект на настоящата поръчка 
по вид и количества, съгласно заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и монтаж на същите в 
указаните помещения.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу съответната цена, 
заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ климатични системи.
Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осъществяване на заявката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде доставката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо - 
предавателен протокол.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката по начин, който гарантира 
своевременност, ефикасност, изпълнение в съответствие с действащото в страната



законодателство, качество, подходяща за характера и сложността на обекта организация и 
координация на целия процес по изпълнението.
Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното 
възнаграждение за осъществената заявка.
Чл.12(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде качествени климатици.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и предаде климатици и климатични системи, 
отговарящи на изискванията на възложителя:
- да са нови, неупотребявани, и да не са спрени от производство;
- да могат да работят в режим за отопление и охлаждане за външните температурни 
диапазони на мястото на инсталацията.
- да са с дистанционен контрол за включване и изключване, контрол на параметрите на 
температурата, скоростта на въздуха и неговата посока.
- да са със стандартно ел. захранване по БДС и да имат функция за предпазване /защита/ при 
токов удар и нисък волтаж.
- да имат свалящ и миещ се панел и антиалергичен филтър.
- да имат намалено излъчване на въглероден диоксид и да работят с екологичен фреон, 
съгласно Европейските директиви.
- да са с клас на енергийна ефективност /охлаждане/отопление/ А+
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва предложените от него гаранционни срокове за 
различните видове климатици/климатични системи. Гаранционният срок започва да тече от 
датата на подписване на приемо - предавателен протокол без забележки за доставката и 
монтажа на съответното изделие. Гаранционната поддръжка на климатиците включва: 
профилактика, текуща поддръжка, преглед, настройка и ремонт при необходимост.
Чл.13 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на 
климатичните системи обект на поръчката.
Чл.14 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и 
в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) 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.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по доставката до 
местоизпълнението.
(4) Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяна на дефектирали части 
или устройства, както и транспортирането на климатиците от местоположението им при 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до оторизирания сервиз и обратно е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнението на поръчка 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. По време на изпълнение на договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва: техниката на безопасност на труда.
Чл.15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай, че достави климатична система с 
недостатъци, установени при монтажа й, да я замени с друга, от същия вид. с 
характеристики като заявената и без недостатъци в срок указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

Чл.16(1) Приемането на доставката се извършва в момента на разтоварването и предаването 
се удостоверява с приемо - предавателен протокол, подписан в 2 (два) екземпляра от 
упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
(2) При предаване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи подписан от него списък на 
доставеното с пълно описание на техническите характеристики и индивидуализиращи 
белези (серийни номера и др.).



Чл.17 Рекламации по количествата на доставените климатични системи могат да се правят 
само в момента на приемане на заявените стоки.
Чл.18 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от 
откриването им.
Чл.19 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираната стока от контролни организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол. 
Чл.20 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира възможността за нормална експлоатация на доставеното 
от датата на доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.
Чл.21(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ако доставените климатични системи след заявка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат явни недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната 
годност за обикновеното или предвиденото в договора предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на гражданското законодателство.
(2) При предаване на некачествени климатични системи, с явни или скрити недостатъци, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги замени безвъзмездно с други такива без недостатъци.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 2 на чл. 21 в срок указан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % 
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.

VII. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ

Чл.22 Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
( 1 ) ако се просрочи изпълнението /доставката/ с повече от 5 (пет) дни
(2) ако климатичната система, предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е толкова некачествена, че е 
невъзможно използването й по предназначение.
(3) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин, 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими 
към неизправната страна суми;
(4) при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
(5) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнението на задълженията по 
договора.
(6) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото заявено количество 
в сроковете, договорени между страните;
(7) договора се прекратява едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие при 
изчерпване на средствата по договора
(8) при системно неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.23(1) Настоящият договор може да бъде прекратен и по взаимно съгласие на страните, 
изразено писмено.
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и заплащане на последната 
дължима към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл.24 Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло.
Чл.25 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 в гр. Велико 
Търново.

Неразделна част от този договор са представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
гаранционните карти. Изтичането на с$жа на договора не засяга гаранционните срокове на 
доставената техника.

/  * Т  —
Този договр*1̂ ^бъстаЙцс%ДЙа уднообразниТжземпляра по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ^, ИЗПЪЛНИТЕЛ^,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНТНЗ _ /
Кмет на Община Велико.ХъркО^о

!л у

Даниела Данчева
Гл. счетоводител Община Велико ̂ Търново 

Съгласували:

МинаИлшжг
СекретагшмяЗбЩипа Велико Търново 

Розалия Стефанова
Директор Дирекция^.,Административно обслужване'

Николина Ангелова 
Старши експерт ДирекцйяТЗП

Надя Петрова 
Директор Дире^д^я ОП

инж. Динко КЬчев
Директор на дирекция-СЙ^Т" _ /

Пенка Игнатова
Директор Дирекция ОМДС д

Д-р Диляна Вачкова _
Директор Дирекция СДЗ

Нелина Църова
Директор на дирекция КТМДС

Павлинка Калбанова
Гл. счетоводител дирекция ОМ ДС

Илка Тодорова
Гл. счетоводител ЦСУ

Антония Папазова 
Гл. счетоводител КТМД

Благовеста Факирова
Гл. специалист в дцрекция,СДЗ \

Изготвил:
Бл. Факирова^
Мл. експерт/дирекци^ ОП

kristinad
Typewritten Text
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Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Настоящата оферта е подадена от 
Мега Електроникс АП ООД

(наименование на участника)
и подписано от
Венцислав Димитров -  ЕГН:

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на 
Управител

Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Доставка по 
заявка и монтаж на климатични системи за нуждите на Община Велико Търново”
при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Декларирам, че приемам условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени 
в приложения към документацията за участие проект на договор.

3. Декларирам, че съм съгласен с предложеният срок на валидност на офертата до 
22.12.2017 г.

4. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци 
и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 
когато е приложимо.

5. Срок за реакция при подаден сигнал за възникнал проблем или повреда при 
експлоатацията на климатик/климатична система 24 часа /в цяло число/

6. Срок за доставка и монтаж на климатик/климатична система след заявка 3 
работни дни /в цяло число/, считан от датата на получаване на възлагателното писмо.
*  срокът следва да е не по-кратък от 1/един/ работен ден и не по-дълъг от 20 /двадесет/ 
работни дни

7. Предлаган срок за гаранционна поддръжка на климатик/климатична система 60 
месеца /в цяло число/
*  срокът следва да е не по-кратък от 36 /тридесет и шест/ месеца и не по-дълъг от 60 
/шестдесет/ месеца

8. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 
съответствие с направените от нас предложения в срок от 1 година. Ако в рамките на 
този срок бъде достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП -  70 000.00 (седемдесет 
хиляди лв. и 00 ст.) лева без ДДС, заедно с други договори с аналогичен предмет, 
договорът се прекратява предсрочно.

9. Техническо предложение /сьгласно изискванията на техническата 
спецификация/:
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Климатична техника е мощност 9 000 BTU

Модел: GREE GWH09KF K3DNA6G CHANGE
Производител: Китай 
Енергиен клас: А+

Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER/ - 5,6 
Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/- 4

Други технически изисквания:
- Долна граница на работен диапазон на температурата в режим на отопление 

до -20 °С
Функция „ sleep -  control “
Функция за ефективно пречистване на въздуха в помещението
Функция -  вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени и гъбички
и лоши миризми

Климатична техника с мощност 12 000 BTU 

Модел: GREE GWH12KF K3DNA6G CHANGE
Производител: Китай 
Енергиен клас: А+

Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER7 - 5,6 
Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/- 4

Други технически изисквания:
Долна граница на работен диапазон на температурата в режим на отопление до -

20 °С
Функция „ sleep -  control “
Функция за ефективно пречистване на въздуха в помещението 
Функция -  вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени и гъбички и 

лоши миризми

Климатична техника с мощност 18 000 BTU 

Модел: GREE GWH18KG K3DNA6G CHANGE
Производител: Китай 
Енергиен клас: А+

Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER/ - 5,6 
Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/- 4

Други технически изисквания:
Долна граница на работен диапазон на температурата в режим на отопление до -

20 °С
Функция „ sleep -  control “
Функция за ефективно пречистване на въздуха в помещението 
Функция -  вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени и гъбички и 

лоши миризми



Климатична техника с мощност 24 000 BTU

Модел: GREE GWH24KG K3DNA6G CHANGE
Производител: Китай 
Енергиен клас: А+

Сезонен коефициент на преобразуване при охлаждане /SEER7 - 5,6 
Сезонен коефициент на преобразуване при отопление /SCOP/- 4

Други технически изисквания:
Долна граница на работен диапазон на температурата в режим на отопление до -

20 °С
Функция „ sleep -  control “
Функция за ефективно пречистване на въздуха в помещението 
Функция -  вътрешно изсушаване и спиране развитието на плесени и гъбички и 

лоши миризми
*описва се начина на изпълнение на доставката
При получаване на възлагателно писмо от Община Велико Търново, Мега Електроникс в 
рамките на 3 работни дни прави доставка и монтаж на заявената климатична техника.

Гарантираме, че сме способни да изпълним поръчката в съответствие с действащото в 
страната законодателство и специфичните норми, регламентиращи доставката. Ще 
изпълним поръчката, съгласно всички изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите 
представители. Гарантираме своевременност на изпълнението и качество. Всички наши 
действия по изпълнението ще бъдат извършени с грижата на добър търговец и в защита 
интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Приемаме, че указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са 
задължителни за нас и се задължаваме своевременно да информираме ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението. Гарантираме, че няма да 
разпространяваме на трети лица факти, данни, обстоятелства и друга информация, 
свързана с предмета на дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала ни известна по време и 
във връзка с изпълнението ни на обществената поръчка.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, an. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да 
посочи коя част от нея има конфиденциапен характер ц да изисквр от възложителя да не я 
разкрива.

Дата: 12.10.2017 ......... .....................................................................
(тблшОпа л иуШШутредставляващо участника) 

Венцислав Димитров 
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

Управител
(качество на лиг^ето, представляващо участника) 

Мега Електроникс АП ООД 
(наименование на участника)
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и монтаж на климатични 
системи за нуждите на Община Велико Търново ”

ОТ : Мега Електроникс АП ООД
(наименование на участника) 

с адрес: гр. София, ул. Атанас Узунов 14-16

тел.: 0893 64 57 23, e-mail: offis__sofia4@megaelectronics.bg,

ЕИК/БУЛСТАТ: 2014772746,

Регистрация по ЗДДС:01.04.2011/ чл.ЮО ал.1

Разплащателна сметка:
IBAN сметка.
BIC код на банката :
Банка:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,

С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
обществена поръчка с предмет: „Доставка по заявка и монтаж на климатични системи 
за нуждите на Община Велико Търново”

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:
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени факту ри.

3. Предлагано възнаграждение:

3.1. Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени /без ДДС/ на артикулите 
3518,34 /три хиляди петстотин и осемнадесет лева и 34 cm. /лева  без ДДС

Образец №4

Приложение 3

mailto:offis__sofia4@megaelectronics.bg
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В идове климатични сист еми - предмет на оценка

Вид климатична система, съгласно 
Техническа спецификация

Единична цена 
в лева без ДДС

1. 9000 В Ш 597,5 лв без ДДС
2. 12000 В Ш 632.5лв без ДДС
3. 18000 ВТО 1066,67лв без ДДС
4.24000 ВТО 1221,67лв без ДДС

Общо (1+2+3+4) в лева без ДДС: 3518,34 лв без ДДС

* Забележка: Участникът прилага пълна ценова листа, вкчючваща изчерпателен списък па 
всички видове и модели климатични системи, които предлага с посочени единични цени в 
лева.

4. Предлагана цена за монтаж:

4.1. Стойност, получена след сумиране на предлаганите цени /без ДДС/ за вид монтаж: 
133.33/сто тридесет и три лева и 33 ст./лева без ДДС

- до 3 метра тръбен път: 108,33 лева без ДДС

130 лева е ДДС

- над 3 метра тръбен път: 25 лева на л.м без ДДС 

30 лева на л.м с ДДС

5. 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.

6. 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.

7. Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени.

Забележка: Участник, който е представил Ценово предложение за изпълнение на поръчката, 
което не отговаря на Техническото му предложение и/или на изискванията на Техническата 
спецификация и условията по поръчката, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Посоченото възнаграждение включва:
Всички разходи за транспорт, консумативи, такси, наем, тщ ^щ и  възнаграждения на 
персонала, който ще изпълнява поръчката и други разходи, който;.унартнякът предвижда да 
направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка..

Дата: 12.10.2017
(пбдпъкДггГлццеггнк пЪе&Ртавляващо участника) 

Венцисла Димитров
(име и фамилия на лицето, представляващо участника) 

Управител
(качество па лицето, представляващо участнико)

Мега Електроникс АП ООД 
(наименование на участника)
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