
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: О БЩ И Н А  ВЕЛИКО ТЪРНОВО
И ЗПЪЛНИТЕЛ: „ИДЕА СЕРВИЗ” ЕООД
ПРЕДМ ЕТ: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, ио
позиции” , за обособена позиция № 2 „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”

ДОГОВОР ЗА ОБЩ ЕСТВЕНА П ОРЪЧКА

За възлагане изпълнението на доставка на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП

Днес, ....... 2018 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на 
Общината, наричан по-долу „ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ” и Даниела Данчева -  Главен счетоводител 
Община Велико Търново и отговорно лице ио чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото 
управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и

2, „ИДЕА СЕРВИ З” ЕООД, наричано по-долу „И ЗП Ъ Л Н И ТЕ Л ”, със седалище и 
адрес: гр. София 1799, ж.к. Младост 2, бл. 235, вх. А, ап. 2, с адрес за кореспонденция: гр. 
София 1528, ул. „Неделчо Бончев” № 3, ет. 8, тел: 02/973 21 94, 02/973 21 94, факс: 02/419 74 
90, e-mail: sales@profisbg.com, ЕИК: 200712462, идентификационен номер по ДДС: 
BG200712462, представлявано от Христо Найденов -  Управител,

определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена 
поръчка № 00073-2017-0051 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави за нуждите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 450 бр. (четиристотин и петдесет броя) паркови и улични кошчета за 
битови отпадъци и до 60 бр. (шестдесет броя) кошчета за кучешки екскременти по обособена 
позиция № 2 „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за 
кучешки екскременти”, съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от договора.

(2) Посочените количества в чл. 1, ал. 1 са прогнозни за срока на договора и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо. 
Количеството на стоките се определя от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в зависимост от 
конкретните потребности и финансовата обезпеченост.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да заявява допълнителни количества от 
определен вид стока за сметка на друга, но в рамките на максимално допустимата стойност по 
чл. 3, ал. 1.

(4) Всяка конкретна доставка се изпълнява след предварително писмено възлагане, 
което съдържа информация за вида, количеството и точното място или места (адреси) на 
доставка на кошчетата.
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И. СРОК

Чл. 2 (1) Срокът за изпълнение на договора е 36 (тридесет и шест) месеца, считано от 
датата на подписването му, или до достигане на максимално допустимата стойност на 
договора по чл. 3, ал. 1, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.

(2) Сроковете за доставка са съгласно предложените с офертата и започват да текат от 
деня, следващ получаването на възлагателното писмо. Сроковете за доставка са както следва:

1. при възлагане на доставка между 1 и 20 броя кошчета: 1 (един) работен ден;
2. при възлагане на доставка между 21 и 50 броя кошчета: 1 (един) работен ден;
3. при възлагане на доставка между 51 и 100 броя кошчета: 1 (един) работен ден;
4. при възлагане на доставка от над 100 броя кошчета: 1 (един) работен ден,

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ

Чл. 3 (1) Общата стойност на договора за доставка е съобразно осигуреното 
финансиране и заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества по единични цени, съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като максималната стойност на договора не може 
да надвишава 85 470,00 лева (осемдесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева) 
без ДДС и 102 564,00 лева (сто и две хиляди петстотин шестдесет и четири лева) с 
ДДС.

(2) Доставените съдове за отпадъци се заплащат по единични цени в размер съгласно 
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложение към настоящия Договор, както 
следва:

1. Цена за 1 брой парково/улично кошче за битови отпадъци с подвижна поцинкована 
кофа и праховобоядисан капак:

171,40 лева (сто седемдесет и един лева и четиридесет стотинки) без ДДС и
205,68 лева (двеста и пет лева и шестдесет и осем стотинки) е ДДС;

2. Цена за 1 брой кошче за кучешки екскременти:

139,00 лева (сто тридесет и девет лева) без ДДС и
166,80 лева (сто шестдесет и шест лева и осемдесет стотинки) е ДДС.

(3) Единичните цени, посочени в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са 
фиксирани за времето на изпълнение на Договора и не подлежат на промяна, освен при 
намаляване на договорените цени в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(4) В посочените цени са включени всички разходи за изпълнението на поръчката: 
стойността на доставката, всички такси, мита, транспортни разходи до мястото на доставка, 
опаковка, техническа документация, гаранционна поддръжка за целия период на гаранцията и 
всички други присъщи разходи.

(5) В случай, че по време на изпълнение на Договора размерът на ДДС бъде променен, 
Цената следва да се счита изменена автоматично, в съответствие с нормативно определения 
размер на данъка, без да е необходимо подписването на допълнително споразумение.

(6) Плащането на стоките се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

- Аванс в размер на 35 %  (тридесет и пет на сто) от стойността на възложеното с 
възлагателно писмо, платим до 5 (пет) работни дни след представяне на оригинална фактура 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- Окончателно плащане в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактура, 
придружена от протокол за приемане на доставката от двете страни. Фактурата се издава с 
данни на съответния разпоредител с бюджет към Община Велико Търново, от който ще се 
извършва плащането, съгласно Приложение към настоящия договор, което може да бъде
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променяно или допълвано при необходимост. В случаите, когато са констатирани 
недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след отстраняването им.

(7) Когато дейност, предмет на договора се извършва от подизпълнител и може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заплащането й се 
извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по ал. 1-6.

(8) Разплащанията ио 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. Към искането 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 банковата сметка на подизпълнителя, 
по която да бъде преведено плащането.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 7, когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.

(10) Лко отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно 
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.

IV, ГАРАНЦИЯ ЗА И ЗП ЪЛНЕН И Е

Чл. 4 (1) При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от Стойността на 
Договора без ДДС по чл. 3, ал. 1, а именно 2 564,10 лева (две хиляди петстотин шестдесет 
и четири лева и десет стотинки) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за 
обезпечаване на изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора.

(2) Страните се съгласяват, че Сума в размер на 1 282,05 лева (хиляда двеста осемдесет 
и два лева и пет. стотинки), представляваща 50 % (петдесет на сто) от Гаранцията за 
изпълнение, е предназначена по-конкретно за обезпечаване на гаранционното поддържане за 
целия период на гаранцията, предвидено в Договора.

Чл. 5 (1) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 
приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране на Цената, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 
Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до 10 
(десет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.

(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
при спазване на изискванията на чл. 6 от Договора; и/или;

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 
банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 7 от Договора; и/или

3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 8 от Договора.

Чл. 6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

Банка: Общинска банка АД - ФЦ Велико Търново
BIG: SOMBBGSF
IB AN: BG 97 SOMB 9130 33 24758001.

Чл. 7 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 
издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания:
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1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на 
банката - гарант да извърши плащане в срок от 3 (три) работни дни при първо писмено искане 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице неизпълнение на задължение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на Гаранцията за изпълнение по този 
договор;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на Договора плюс 2 (два) 
месеца след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 
банковата гаранция се удължава или се издава нова.

(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във 
формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8 (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна 
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните 
изисквания:

1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на изпълнение на договора плюс 2 (два) 
месеца след прекратяването на договора.

(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9 (1) Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и 
при условия, както следва:

1. частично освобождаване в размер на 50 %  (петдесет процента) от стойността на 
гаранцията в размер на 1 282,05 лева (хиляда двеста осемдесет и два лева и пет стотинки), в 
срок от 60 (шестдесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно 
приемане на доставките в пълен размер, при липса на възражения по изпълнението и при 
условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили условия за 
задържането им, и след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

2. окончателно поетапно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се 
извършва в срок от 60 (шестдесет) дни след изтичането на гаранционния срок, посочен в чл. 
25, ал. 1 от настоящия Договор при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои 
задължения по Договора и сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили 
условия за задържането им, и след писмено поискване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума -  чрез превеждане на сумата по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с посочване на актуална 
банкова сметка;

2. когато е във формата на банкова гаранция -  чрез връщане на нейния оригинал на 
представител на ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ или упълномощено от него лице;

3. когато е във формата на застраховка -  чрез връщане на оригинала на 
застрахователната полица на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него 
лице.

(3) В приложимите случаи, във връзка с поетапното освобождаване на Гаранцията за 
изпълнение, преди частичното освобождаване по чл. 9, ал. 1, т. 1 от настоящия Договор, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, за остатъчния изискуем 
по Договора размер на гаранцията, която трябва да е със срок на валидност до изтичане на 
гаранционния срок по чл. 25, ал. 1 от настоящия Договор.
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(4) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в 
процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на 
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на 
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 
Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 
неизпълнение.

Чл. 11 Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
търси обезщетение в по-голям размер.

Чл. 12 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 
договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 (петнадесет) 
дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната 
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки 
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в 
съответствие с чл. 4 от договора.

Чл. 13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск съдове за отпадъци съобразно 

позицията, за която е сключен договора, с ненарушена цялост и с характеристики, съгласно 
Техническата спецификация на обществената поръчка;

2. да предаде заявените стоки на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
приемо - предавателен протокол;

3. да изпълнява задълженията си до изтичане на гаранционния срок на доставката;
4. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода 

на изпълнението на Договора, да предложи начин за отстраняването им, като може да поиска 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

5. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 15 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на 

доставката;
2. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение за извършената 

доставка, при условията и в срока съгласно настоящия договор.

Чл. 16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
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Чл. 17 Осигуряването на материали, детайли, конструкции, както и всичко друго 
необходимо за извършване на доставката е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 
представи съответните удостоверяващи документи за качеството и произхода на заявените 
стоки.

Чл. 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с 
подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата (в случай, че ползва такива). В срок до 3 (три) 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 ал. 2 и 3.

(2) Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за 
отстраняване от процедурата, посочени в обявлението.

(3) 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 но отношение на дела и вида на дейностите, които 
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.

(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 20 (1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

(2) Не е нарушение на забраната по ал. 1 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.

Чл. 21 При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
неговите подизпълнители (в случай, че ползва такива) 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 от ЗОП.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я

Чл. 22 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на Договора.
2. да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, чрез подписване на приемо - 

предавателен протокол, ако са качествени и отговарят на Техническата спецификация и 
приетото с офертата Техническо предложение.

3. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената 
доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на изискванията му.

Чл. 23 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в срок и без отклонения от

условията на този договор.
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2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

3. да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря 
на условията ио чл. 19, ал. 2.

Чл. 24 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката, да откаже приемането на част или цялото количество, както и да 
откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите 
задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е забава за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни 
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно протоколите за отчитане на дейността, тяхната 
форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност 
на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с този договор.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска изпълнение в определени срокове на 
препоръки, указания и други подобни, дадени от компетентни органи.

VII. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И УСЛОВНИ

Чл. 25 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предлага гаранционен срок: 72 (седемдесет и два) 
месеца, считано от датата на доставката, удостоверена с подписан приемо-предавателен 
протокол.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако доставените стоки имат явни недостатъци, 
които намаляват тяхната цена или тяхната годност за предвиденото в договора 
предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на 
гражданското законодателство.

Чл. 26 (1) Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в 
момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните. В случай на 
възникнали такива, количеството се допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на 1 (един) 
работен ден от датата на подписване на приемо-предавателния протокол.

(2) Когато при приемането на доставените стоки бъдат установени технически 
недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва подмяна на тези стоки в срок от 1 (един) работен 
ден от датата на подписване на двустранния приемо-предавателен протокол.

Чл. 27 (1) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят до изтичане на 
предложения с офертата гаранционен срок.

(2) Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да ги отстранява за своя сметка в срок от 1 (един) работен ден, считано от деня 
следващ получаването на писмена рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител.

(3) Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
задължава да замени безвъзмездно дефектната стока в срок от 1 (един) работен ден. При 
неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на цената на стоките, които не е 
заменил с други такава -  нови, без недостатъци и с характеристики съгласно заявените. 
Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гаранцията за изпълнение или от последващи 
плащания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 28 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните стоки от контролна организация в 
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
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VIII. ПРИЕМ АНЕ НА ДОСТАВКАТА. 
ПРЕМ ИНАВАНЕ НА СО БСТВЕН О СТТА  И РИСКА

Чл. 29 (1) Предаването се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан в 2 
(два) екземпляра от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) При предаване на заявените доставки ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи 
подписан от него списък на същите с пълно описание на техническите им характеристики и 
индивидуализиращи белези (серийни номера и др. ако има такива), заедно с гаранционни 
карти от производителя или доставчика.

Чл. 30 При забава изпълнението на доставка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 1 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече 
от 10 % от стойността на съответната доставка. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
изплащането на цената на доставката.

Чл. 31 Собствеността върху доставените стоки се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 
момента на приемането им от негова страна. Рискът от погиването на стоките преминава в 
тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. О ТГОВОРНОСТ

Чл. 32 (1) Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки и/ или 
обезщетения в срок и ио начин определен от изправната страна или същите се удържат от 
изправната страна от дължими към неизправната страна суми;

3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред;

4. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява 
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.

(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора по чл. 2, ал. 1 или с 
достигане на максимално допустимата стойност на договора по чл. 3, ал. 1.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в следните случаи:

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките съгласно указанията и заявките на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно постигнатите договорености с настоящия договор;

2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други свои задължения по договора;
3. ако договорът стане икономически неизгоден за общината;
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това в офертата 

си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл. 19, ал. 3 от договора или не 
изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В този случай 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за изпълнение.

(4) 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:

1. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз 
основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

2. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради



наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 
ДФЕС1.

(5) Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, буква „б” от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение, нито 
заплащане на извършеното, а получените плащания подлежат на незабавно възстановяване 
ведно със законната лихва.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ!’ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства, които 
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.

Чл. 33 (1) При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на договора.

(2) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение.

(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията 
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от прекратяването на договора преди срока.

X, ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34 (1) При изпълнение на възлагане във връзка с оперативни програми или във 
връзка с договори/споразумения или др. за предоставяне на финансова помощ страните при 
необходимост оформят възлагането по начин, изискващ се от финансиращата страна и се 
подписват протоколи, декларации, споразумения и др. с оглед изпълнение на специфични 
изисквания на финансиращия орган.

(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло.

(3) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за 
обществена поръчка се допуска само при условията на чл. 116 от ЗОП.

(4) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор 
адреси. При промяна на адреса всяка една от страните е длъжна да уведоми писмено другата 
страна за новият си адрес, в противен случай неприета или върната кореспонденция, ще се 
счита за приета и за страните ще настъпят последиците при приета кореспонденция.

(5) Всички съобщения, уведомления и известия, свързани с изпълнението на настоящия 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.

Чл. 35 (1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от 
следните условия:

а) ако първоначалният ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора;

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, 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;

1 ДФЕС- Договор за функционирането на Европейския съюз
9



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

(2) Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след 
подписване на допълнително споразумение, 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.

Чл. 36 (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или е неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд в гр. Велико Търново по реда на Гражданския процесуален кодекс.

(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за 
всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническа спецификация;
2. Ценово предложение на Изпълнителя;
3. Техничес тнение на поръчката;

Търново.
4. Списък разпоредителите с бюджет към Община Велико

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ИЛ

И ЗПЪЛ^ИТ^:

/0

Даниела Данчева 
Главен счетоводител / 
Община Велико Търново

Съгласували:
Надя Петрова 
Директор на ди д ^ц и я  ОП

Изготвшр- 
Даниеда-Дойнов; 
Главен експерт вексперт в дирекция ОП

10
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Приложение № 1

Т е х н и ч е с к а  с п е ц и ф и к а ц и я

за обособена позиция № 2 „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци
и кошчета за кучешки екскременти”

1. Новите паркови и улични кошчета за битови отпадъци са предназначени за 
стационарно поставяне на съществуващия терен, като при необходимост трябва да е 
предвидена възможност за замонолитване към подова настилка чрез анкериране.

При доставката кошчетата трябва да са придружени от гаранционни карта.

М инимални технически изисквания:
Кошът за отпадъци да е изработен от външна част от висококачествен мозаечен 

армиран фибробетон и вътрешна част -  поцинкована кофа.
Кошът за отпадъци да е с възможност за монтаж на отваряем капак с пепелник -  

поцинкован и праховобоядисан.
Цвят - сива мозайка, с подвижни цинкова кофа и прахово боядисан капак, диаметър 45 

см., височина 65 см, с обем на кошчето: от 30 до 55 литра
Кошът да е декориран с огледална неръждаема лента, за перфектна линия и 

индивидуалност.
Стабилен и устойчив на външни атмосферни условия, обработен с UV и хидроустойчив 

лак, запазващ изделието от замърсяване и лесна поддръжка.

2. Кошче за кучешки екскременти (нови). При доставката кошчетата трябва да са 
придружени от гаранционни карта.

М инимални технически изисквания:
Кошчето трябва да бъде с капак със заключваш; механизъм и е възможност за поставяне 

на вътрешен найлонов плик.

3. Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на конкретен 
модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, конкретен 
произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент” .



Образец № 4.2

Ц ЕНОВО П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по 
позиции”, за обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскременти”

Долуподписаният Христо Найденов

с ЕГН , лична карта № № , издадена на год. от МВР -  гр.
.в  качеството ми на Управител

(посочете длъжността)

на ИДЕА Сервиз ЕООД,

(посочете наименованието на участника)

с ЕИК: 200712462, актуален телефон: 02/ 973 21 94

факс: 02/ 419 74 90; електронна поща: sales@profisbg.com;

Регистрация по ЗДДС: BG200712462 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това
в полето)

Разплащателна сметка:
IBAN сметка_______ _________  _. _ .
BIC код на банката 
Банка:

Адрес на банката: гр. София, клон Младост 1

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци 
за нуждите на Община Велико Търново, ио позиции”, за обособена позиция № 2: 
„Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки 
екскременти”:

№
по
ред

Стока Единична цена*
(в лева без ДДС)

Прогнозно 
количество за 

срока на договора 
(3 години)“

(в брой)

Обща стойност
(В лева без ДДС)

1 2 3 4 5

1
Парково/улично кошче за битови 
отпадъци, с подвижна 
поцинкована кофа и капак

171.40
(сто седемдесет 

и един лева и 
четиридесет 
стотинки.)

450

77 130.00 
(седемдесет и 
седем хиляди 
сто и тридесет 

лева)

Z~77
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2 Кошче за кучешки екскременти
139.00 

(сто тридесет и 
девет лева)

60

8 340.00 
(осем хиляди 

триста и 
четиридесет 

лева)

Максимални допустимата стойност на договора (в лева без ДДС):

85 470.00 
(осемдесет и пет 

хиляди 
четиристотин и 

седемдесет 
лева)

Забележка:

1. В случай, че бъде избран за Изпълнител, за целия срок на изпълнение па договора 
участникът е обвързан от единичните цени, които е оферирал с Ценовото си предложение, 
освен при намаляване на договорените цени в интерес на Възложителя.

2. Посочените количества са прогнозни за срока на договора (три години) и 
Възложителят си запазва правото да не заявява цялото количество, ако не е необходимо.

Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията, 
нодробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към 
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на възложителя.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 
разходи за изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита, 
транспортни разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация, 
гаранционна поддръжка за целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи.

Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при 
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта 
на договор.

Ние не -с-е . jуждаем / се. нуждаем (невярпото се зачертава) от авансово плащане в 
размер на 35% (тридесет и пет процента) (Предложение за аванс не по-голямо от 35%) от 
стойностга на възложеното с възлагателно писмо без вкл. ДДС, платим до 5 (пет) работни дни 
след представяне на оригинална фактура от страна на Изпълнителя.

Окончателно плащане се извършва в срок до 30 (тридесет) дни по банков път след 
одобряване на фактура, придружена от протокол за приемане на доставката от двете страни. В 
случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се изплаща след 
отстраняването им.

Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева 
без ДДС с точност до втория знак след десетичната запетая. При несъответствие между 
цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема предвид изписаното с думи.

При констатирането на аритметични грешки се спазват следните правила:
- В случай че общата цена не съответства на произведението от единичната цена и 

количеството, участникът се отстранява от участие;
- В случай че общата стойност не съответства на сбора от произведенията между 

единичната цена и количеството, участникът се отстранява от участие.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо 
споразумение между нас и Възложителя. '
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Дата 0 8 /  1 2 / 2017 

Име и фамилия Христо Найденов

Подпис на упълномощеното лице

Наименование на участника и
нечаг
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Образец № 3.2 >

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет: „Доставка на съдове за отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по 
позиции”, за обособена позиция № 2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови 
отпадъци и кошчета за кучешки екскремен ти”

Долуподписания! Уната Христо Найденов

с ЕГН , лична карта № № издадена на
качеството ми на Управител

(посочете длъжността) 

на ИДЕА Сервиз ЕООД,
(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 200712462, актуален телефон: 02/ 973 21 94 

факс: 02/ 419 74 90; електронна поща: sales@profisbg.com;

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на съдове за 
отпадъци за нуждите на Община Велико Търново, по позиции”, за обособена позиция № 
2: „Доставка на паркови и улични кошчета за битови отпадъци и кошчета за кучешки 
екскременти”.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между 
нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 36 (тридесет и 
шест) месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на максимално 
допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое от двете събития настъпи по- 
рано.

Предлагаме следните срокове за доставка в зависимост ог броя на заявените кошчета, 
считано от деня следващ получаването на възлагателно писмо:

1. Срок за доставка при възлагане на доставка между 1 и 20 броя кошчета: 1 (един) 
работен деи;

2. Срок за доставка при възлагане на доставка между 21 и 50 броя кошчета: 1 (един) 
работен ден;

3. Срок за доставка при възлагане на доставка между 51 и 100 броя кошчета: 1 (един) 
работен деи;

4. Срок за доставка при възлагане на доставка от над 100 броя кошчета: 1 (един) 
работен ден.

(Участникът следва да посочи срок в зависимост от броя на заявените кошчета, не 
по-кратък от 1 (един) работен ден и не по-дълъг от 20 (двадесет) работни дни. Сроковете 
за доставка се посочват в цяло число!)

Предлагаме следния гаранционен срок за предлаганите от нас кошчета, който тече от 
датата, на която стоката е предадена на Възложителя, което е удостоверено с двустранно 
подписан протокол: 72 (седемдесет и два) месеца. (Участникът следва да посочи срок, не 
по-кратък от 12 месеца и не по-дълъг от 72 месеца. Посочва се еднакъв гаранционен срок за 
всички видове изделия в обхвата па позицията! Посоченият гаранционен срок трябве да е 
цяло число!)

!

год. от МВР -  1 .в

V
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Гарантираме възможността за нормалната експлоатация на доставеното от датата на 
доставката, при спазване на условията, описани в гаранционната карта.

Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят до изтичане на 
предложения от нас гаранционен срок.

Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, се задължаваме да ги 
отстраним за своя сметка в срок от 1 (един) работен ден (срокът не може да бъде по-дълъг 
от 10 (десет) работни дни), считано от деня следващ получаването на писмена рекламация 
от Възложителя или негов представител.

Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, се задължаваме да заменим 
безвъзмездно дефектната стока в срок от 1 (един) работен ден (срокът не може да бъде по- 
дълъг от 10 (десет) работни дни).

Гарантираме, че ще доставим нови, неупотребявани изделия с характеристики, както
следва:

1. Паркови и улични кошчета за битови отпадъци:
№ Минимални технически

изисквания
Предложение

(технически параметри и 
характ ерист ики)

Документи, от които е 
видпо посоченото в 

колона 3
(каталози, спецификации 
на производителя и др.)

/ 2 3 4

1. Кошът за отпадъци да е 
изработен от външна част от 
висококачествен мозаечен 
армиран фибробетон и 
вътрешна част — подвижна 
поцинкована кофа и прахово 
боядисан капак

Кошът за отпадъци е изработен 

от външна част от 

висококачествен мозаечен 

армиран фибробетон и вътрешна 

част -  подвижна поцинкована 

кофа и прахово боядисан капак

Техническа 

спецификация -  

бетонови кошчета

2. Кошът за отпадъци да е с 
възможност за монтаж на 
отваряем капак с пепелник -  
поцинкован и 
праховобоядисан

Кошът за отпадъци да е с 

възможност за монтаж на 

отваряем капак с пепелник -- 

поцинкован и праховобоядисан

Техническа 

спецификация -  

бетонови кошчета

-> Цвят - сива мозайка Цвят - сива мозайка Техническа 

спецификация -  

бетонови кошчета

4. Диаметър: 45 см., височина: 
65 см, обем на кошчето: от 
30 до 55 литра

Диаметър: 45 см., височина: 65 

см, обем на кошчето: от 30 до 55 

литра

Техническа 

спецификация -  

бетонови кошчета

5. Кошът да е декориран с 
огледална неръждаема лента

Кошът е декориран с огледална 

неръждаема лента
Техническа 

спецификация -  

бетонови кошчета

6. Стабилен и устойчив на 
външни атмосферни 
условия, обработен с UV и

Стабилен и устойчив на външни 

атмосферни условия, обработен с
Техническа

спецификация v- 
—  -......  Л ^ -zr—U
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7

№ Минимални технически 
изисквания

Предложение
(технически параметри и 

характ ерист ики)

Документи, от които е 
видно посоченото в 

колона 3
(каталози, спецификации 
на производителя и др.)

1 2 3 4

хидроустойчив лак, запазващ 
изделието от замърсяване и 
лесна поддръжка

UV и хидроустойчив лак, 

запазващ изделието от 

замърсяване и лесна поддръжка

бетонови кошчета

2. Кошче за кучешки екскременти:

№ Минимални технически 
изисквания

Предложение
(технически параметри и 

характ ерист ики)

Документи, от които е 
видно посоченото в 

колона 3
(каталози, спецификации 
на производителя и др.)

1 2 3 4

1. Кошчето трябва да бъде с 
капак със заключващ 
механизъм и с възможност 
за поставяне на вътрешен 
найлонов плик.

Кошчето трябва да бъде с 

капак със заключващ 

механизъм и с възможност за 

поставяне на вътрешен 

найлонов плик.

Техническа 

спецификация - 

кошчета за кучешки 

екскременти

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в 
срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение, Техническата 
спецификация и изискванията на Възложителя.

Представяме Ви нашия план за организацията и реализация на поръчката 
(методология на работа):

Идеа Сервиз ЕООД, сертифицирана със сертификат за управление на качеството ISO 9001:2015 
прилага методи, които да гарантитат ефикастност, бързина и качество на изпълнение.
Идеа Сервиз ЕООД притежава организационни възможности за реализация на доставките по 
съответната обособена позиция.

1. Получаване на възлагателно писмо от възложителя - осигурено непрекъснато следене на 
Имейл, Факс и Български пощи в работио време в офиса на адрес: гр. София, ул.”Неделчо 
Бончев” № 3, ет.8

2. Своевременна организация на товарене, транпортиране и доставка на заявените с 
възлагателно писмо съдове за битови отпадъци — налични количества в производствения 
склад на фирмата

3. Изготвяне на съпътстващата извършването на доставките документация -  от офиса на 
фирмата.

4. Замяна на съдове за битови отпадъци, които не отговарят на изискванията за качество -  
извършва се според действащото законодателство на Република България

5. Допълване на доставка при констатирано несъответствие между доставено и заявено 
количество -  според условията на договора.

6. Лица за взаимодействие с възложителя и всички други заинтересувани страни -  Ивайло 
Бунчев, тел 0899 973 170; Александър Миладинов, тел 0899 977 118

N _ /
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7. Организация и ангажираност за реализиране на поръчката — доставката ще извършена в 
сътрудничесто между следните служители на Идеа Сервиз ЕООД 

Ивайло Бунчев — търговски отдел 
Христо Найденов — мениджър 
Александър Миладинов -  отдел транспорт

(Д а се добавят толкова редове, колкото са необходими.)

* Участникът представя информация съгласно указанията от документацията за 
обществена поръчка, Раздел IV, т, 2.3.1, буква „а", тире „План за организацията и 
реализация на поръчката (методология на работа) ”

Декларираме, че:
1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за 

обществена поръчка;
2. срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата, която е 

посочена за дата на получаване на офертата.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо).
2. Документи, с които удостоверяваме съответствието на предлаганото изделие с 

минималните изисквания от техническата спецификацията на Възложителя, както 
следва:
- Техническа спецификация -  бетонови кошчета;
- Техническа спецификация - кошчета за кучешки екскременти;

3. Други (по преценка на участника).

Подпис п печат:
Дата 08/12/2017
Име и фамилия Христо Найденов
Длъжност Управител
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Профис >

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

БЕТОНОВ КОШ
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Нови паркови и улични кошчета за битови отпадъци предназначени за стационарно 
поставян, като при необходимост трябва е предвидена възможност за замонолитване 
към подова настилка чрез анкериране. /

При доставката кошчетата трябва ще са придружени от гаранционна карта.

Технически параметри:

Кошът за отпадъци е изработен от външна част от висококачествен мозаечен 
армиран фибробетон и вътрешна част -  поцинкована кофа.

Кошът за отпадъци е с отваряем капак с пепелник -  поцинкован и 
праховобоядисан.

Цвят - сива мозайка, с подвижна цинкова кофа и прахово боядисан капак, 
диаметър 45 см., височина 65 см, с обем на кошчето: от 35 литра

Кошът е декориран с огледална неръждаема лента, за перфектна линия и 
индивидуалност.

Стабилен и устойчив на външни атмосферни условия, обработен с UV и 
хидроустойчив лак, запазващ изделието от замърсяване и лесна поддръжка.

Дата: 08.12.2017 г.

(Подпис и печат)
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Профис БГ
ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОШ ЗА КУЧЕШКИ ЕКСКРЕМЕНТИ

А

Еи
оh-
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При доставката кошчетата ще са придружени от гаранционна карта.

Технически параметри:

Кошчето е с капак със заключващ механизъм и с възможност за поставяне 
вътрешен найлонов плик.

Дата: 08.12.2017 г. ..........
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