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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
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БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. Велико Търново
ПРЕДМЕТ: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект „FairDeal - мрежа -
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код:
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204

ДОГОВОР

за възлагане на обществена поръчка на основание 

чл.112, ал. 1 от ЗОП и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Днес . 2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, със седалище и адрес на управление: град 
Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от 
инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ, в качеството му на Кмет на Общината, наричан за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново и 
лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния 
сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ГРИЙН ФОРЕСТ 2016“ ООД, гр. Велико Търново, със седалище и адрес на 

управление: гр. Велико Търново, ул. „Тодор Балина“ № 25, тел. 0888 798 532, e-mail: 
pellet_vt@abv.bg, лице за контакт: Павлин Костадинов, с ЕИК/БУЛСТАТ: 204023831, 
представлявано от Павлин Костадинов и Мартин Костадинов (управители) - заедно и 
поотделно, наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“;

на основание чл. 194, ал.1 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и протокола от 
работата на комисията от дата 06.03.2019 г., утвърден от Възложителя на дата 
07.05.2019 г., за разглеждане на офертите и определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на 
обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски 
продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по 
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 
2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, се сключи този договор 
(„Договора/Договорът“) за следното:
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______________________________   ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО____________

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка и 
монтаж на 38 броя павилиони срещу възнаграждение и при условията на този Договор.

Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши доставката в съответствие с 
Техническата спецификация, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към 
този Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

Чл. 3. В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно 
преди започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви 
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 
(три) дни от настъпване на съответното обстоятелство.

СРОК НА ДОГОВОРА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. МЯСТО НА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 4. (1) Договорът влиза в сила на датата, на която е подписан и от дете 
Страни и е със срок на действие 10 (десет) месеца, считано от датата на сключването 
му или до изпълнение на всички поети от Страните задължения по Договора, което от 
двете събития настъпи по-рано, но не по-късно от крайната дата на проекта, която към 
момента на сключване на договора е 08.06.2019 г.

(2) Срокът за доставка на 38 броя павилиони е 14 (четиринадесет) дни от дата на 
получаване на аванса, като доставката се извършва в посочено от Възложителя място на 
територията на гр. Велико Търново, в разглобен вид с оглед възможността за 
съхранение в по-малко по обем пространство.

(3) Монтажът на павилионите следва да бъде извършен в рамките на 5 (пет) 
работни дни след получаване на Възлагателно писмо от Възложителя, но не по-късно от 
деня преди дата на провеждане на Панаир на местните занаяти в гр. Велико Търново.

(4) Възложителят следва да връчи възлагателното писмо по ал. 3 в срок не по- 
кратък от 10 (десет) дни преди датата на събитието (панаира) на местните занаяти във 
Велико Търново.

(5) След приключване на събитието (панаир на местните занаяти във Велико 
Търново), Изпълнителят трябва да извърши демонтаж на павилионите и да ги 
транспортира до посочено от Възложителя място не по-късно от 4 (четири) работни 
дни след приключване на събитието.

(6) За извършване на дейностите по предходната ал. 5, Възложителят не дължи 
заплащане на Изпълнителя, то се включва в общата цена по чл. 6, ал. 1 от настоящия 
договор.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

И-И-И,

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 5. Мястото на изпълнение на Договора е град Велико Търново

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 6. (1) За доставката и монтажа на павилионите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на 58 520,00 (петдесет и 
осем хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС и 70 224.00 (седемдесет хиляди 
двеста двадесет и четири) лева с ДДС (наричана по-нататък „Цената“ или „Стойността 
на Договора“), съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващо 
Приложение № 3.

(2) В Цената по ал. 1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
изпълнение на доставката, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява 
поръчката [и за неговите подизпълнители] (ако е приложимо),] като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не 
дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е крайна за времето на изпълнение на Договора и не 
подлежи на промяна.

(4) 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.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената по този Договор както 
следва:

1. 50 % от стойността - авансово (предложение за аванс не повече от 50 %
(петдесет процента) от сумата по чл. 6, ал. 1. Авансът се превежда до 30 дневен срок 
след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена гаранция за 
авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени средства се 
представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в ЗОП. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него гаранция за 
аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за 
времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени средства са 
престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа пропорционално 
от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава авансово предоставените 
средства е за размера на тези средства /предоставените средства/ и се освобождава до 
три дни след връщане или усвояване на аванса. Гаранцията за авансово плащане 
обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за възстановяване на извършените авансово 
плащания при неизпълнение на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
При констатирано неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по 
гаранцията за авансово предоставени средства. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови 
гаранция, предоставена за обезпечаване на авансово плащане, дължи възстановяване на 
аванса в размер на неусвоената част в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и/или
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___________________________________________________________________________________________________________________________ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го удължава от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и/или упражнява 
правата на гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да приложи повече от 
един от посочените способи до възстановяване на неусвоената част от аванса.

2. междинни плащания според степента на изпълнение на обема работа;
3. 5 % (пет процента - окончателно плащане) от сумата по чл. 6, ал. 1 след 

демонтажа на павилионите и транспортирането им до посоченото от Възложителя място, 
подписване на протокол без забележки и представяне на оригинал на фактура за 
стойността.

Чл. 8. (1) Всяко плащане по този Договор, се извършва въз основа на следните 
документи:

1. приемо-предавателен протокол за приемане на дейностите, подписан от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при съответно спазване на разпоредбите на Раздел 
„Предаване и приемане на изпълнението“ от Договора и

2. фактура в оригинал за съответната дължимата част от Цената, издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с 
изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по 
договор за безвъзмездна помощ № 70867/24.05.2017 г. по проект 16.4.2.106 „FairDeal - 
мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района 
на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020”

Чл. 9. (1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева, чрез банков 
превод по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка:
BIC:
IBAN:
(2) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички 

последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В 
случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията 
са надлежно извършени.

Чл. 10. (1) Когато за частта от доставката, която се изпълнява от подизпълнител, 
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите 
доставки, подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на 
съответната част за съответния период, заедно с искане за плащане на тази част пряко 
на подизпълнителя.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и 
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването 
му, заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях 
като недължими.
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_________________________________________________________________________  ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от доставките, при съответно 
спазване на разпоредбите на Раздел „Предаване и приемане на изпълнението“ от 
Договора, и заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 30 
(тридесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 11. Изброяването на конкретни права и задължения на Страните в този 
раздел от Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от 
Договора или от приложимото право, предвиждащи права и/и ли задължения на която и 
да е от Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по чл. 8 - 9 

от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за 

изпълнение на задълженията по този Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора.

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Доставката и да изпълнява задълженията си по този Договор в 

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да извърши отстраняване на всякакви констатирани несъответствия в указания 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок, когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е поискал това;
3. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в 

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

4. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в чл. 31 от Договора;

6. да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените 
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП;

7. да участва във всички работни срещи, свързани с изпълнението на този 
Договор;

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
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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.

9. При проверки на място от страна на Бенефициента, Управляващия орган на 
Програма 1ИТЕКЯЕ0 У-А Румъния - България, Сертифициращия орган, Одитиращия орган 
и органи и представители на Европейската комисия, Изпълнителят се задължава да 
осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до 
помещения и преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените 
дейности.

10. Изпълнителят се задължава да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи 
се в докладите от проверки на място.

11. Изпълнителят се задължава да следи и докладва за нередности при 
изпълнението на договора. В случай на установена нередност, Изпълнителят е длъжен 
да възстанови на Възложителя всички неправомерно изплатени суми.

12. Изпълнителят е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 
настоящия договор до окончателното приключване на Програма ИЧТЕКЯЕб У-А Румъния - 
България.

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получи доставките в уговорените срокове, количество и 

качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. 

да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или 
да извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но 
без с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняване на всички констатирани 
несъответствия, в съответствие с уговореното в чл. [17] от Договора;

5. да не приеме някои от доставките, в съответствие с уговореното в чл. [17] от 
Договора;

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на доставката когато отговаря на договореното, по 

реда и при условията на този Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, 

предвидени в този Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, 

необходима за извършването на Доставката, предмет на Договора, при спазване на 
относимите изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на Европейския съюз.

Този документ е създаден в рамките на проект 16.4.2.106, код ROBO-204 „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество", съфинансиран от Европейския Съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие в рамките на Програмата за трансгранично сътрудничество Interred V-А Румъния-
България 2014-2020.

6

http://www.interregrobg.eu


______________________________________________________________________________________________   ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО______

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с 
уговореното в ч л . [31] от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на този 
Договор, включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на 
Договора, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това;

ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Чл. 16. Предаването на изпълнението на Доставката се документира с протокол 
за приемане и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два оригинални екземпляра - по един за всяка от Страните („Приемо- 
предавателен протокол“).

Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска отсраняване на всяко констатирано несъответствие в определен от 

него срок, като в такъв случай това се извършва в указан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и е 
изцяло за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. да откаже да приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са 
от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в рамките на срока за изпълнение 
по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Доставката по този Договор се 
извършва с подписване на окончателен Приемо-предавателен протокол, подписан от 
Страните в срок до 10 (десет) дни след изтичането на срока на изпълнение по чл. 4, ал. 
3 и чл. 4, ал. 5 от Договора. В случай, че към този момент бъдат констатирани 
недостатъци в изпълнението, те се описват в окончателния Приемо-предавателен 
протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

ГАРАНЦИОНЕН СРОК. УСЛОВИЯ

Чл. 18. Гаранционният срок на доставената стока, предмет на настоящия договор 
е: 24 (двадесет и четири) месеца. Гаранционният срок започва да тече от датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол без забележки, за цялостната доставка, 
монтаж и демонтаж на стоката, предмет на настоящия договор.

Чл. 19. (1) В рамките на договорения гаранционен срок по предходния член, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 1 (един) работен ден след получаване от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощен от него представител на уведомление (по телефон, 
факс или e-mail) за несъответствие/дефекти и повреда на доставената стока с 
условията на договора, без допълнително заплащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да отстрани 
несъответствието/дефекта и повредата. Всички разходи във връзка с горното, 
включително митническите сборове, ДДС и др., са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършва със свои средства (включително транспорт)
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гаранционен ремонт на доставената стока в посочения в предходното изречение срок на 
място, при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранционният срок не тече и се удължава с времето, необходимо за 
отстраняване на дефект/несъответствие/повреда.

(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като бъде уведомен, не отстрани 
недостатъците/дефекта и/или повредата по реда на ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани недостатъците за сметка и риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от представяне на платежен документ 
за направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи да ги заплати изцяло.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от 
настоящия Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 %  (пет 
процента) от стойността на Договора по алинея чл. 6, ал. 1 без ДДС или сумата от 2 926 
лв. (словом: две хиляди деветстотин двадесет и шест) лева;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесени гаранции за изпълнение на 
Договора към датата на сключването му.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1) 
парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; (п) банкова гаранция; или 
(ш)застраховка.

(4) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 
следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка:( о,
Банков

Банкова сметка (IВАИ): ; Всички банкови разходи,
свързани с преводите на сумата са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(5) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя банкова гаранция се представя оригиналът 
й, като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто 
процента) от стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, 
срокът на действие на Договора, и устойчивостта по договора - 31.12.2024 г.

(6) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по 
гаранцията независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с 
основните задължения.

(7) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(8) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 
отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е със срок на валидност, срока на действие на 
договора, и устойчивостта по договора - 31.12.2024 г. Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да 
покрива отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при пълно или частично неизпълнение на
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ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

_______________________ ___________________________________________________________________________________________________ ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО____________

Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по 
друг договор. 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 наличие на основание за 
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи 
и при условия, както следва:

(10) частично освобождаване в размер на 70 % (седемдесет процента) от 
стойността на гаранцията в размер на 2 048.2 (две хиляди и четиридесет и осем лева и 
20 ст.) лева, в срок от 30 (тридесет) дни, след приемане на доставката и монтажа на 
павилионите и подписване на Приемо-предавателния протокол без забележки, при 
условие че сумите по гаранцията не са задържани, или не са настъпили условия за 
задържането им;

(11) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в 
срок от 10 (десет) дни, след изтичане на гаранционния срок, съгласно чл. 18 и 19 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.

(12) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция за изпълнение на 
Договора, преди частичното й освобождаване следва да представи гаранция за 
изпълнение в остатъчния изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане 
на сумата по алинея (10).

(13) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по 
банков път, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава съответната част от нея в срока и при 
условията на алинея (10) и (11).

(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви, такси, комисионни или каквито и да било 
други плащания върху сумите по предоставените гаранции, независимо от формата, под 
която са предоставени.

(15) Гаранциите не се освобождават 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 задържане на 
гаранциите.

(16) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 
изпълнение, при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия 
Договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на 
настоящия Договор по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за неизпълнението.

(17) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за 
изпълнение суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

настоящия Договор, поради непълно или частично изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(18) В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранциите, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до 7 (седем) дни да допълни съответната гаранция до 
размера й, уговорен в алинея (1), като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената 
или да застрахова отговорността си до размера в алинея (1).

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 21. При просрочване изпълнението на задълженията по този Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 2 % (две на сто) от 
Цената за всеки ден забава, но не повече от 10 % (десет на сто) от Стойността на 
Договора.

Чл. 22. (1) При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение 
или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни 
изцяло и качествено съответната дейност, без да дължи допълнително възнаграждение 
за това. В случай, че и повторното изпълнение е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да прекрати договора.

(2) При пълно неизпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска неустойка в 
размер на 50 % от стойността на договора и да прекрати същия.

Чл. 23. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава 
правото на изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за 
понесени вреди и пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 24. (1) Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на Срока на Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което 

обстоятелство засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок до 3 (три) 
дни от настъпване на невъзможността;

4. при прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без 
правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното 
лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация - по искане на всяка от Страните.
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

|ДУ1л[1)

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 25. (1) Всяка от Страните може да развали Договора при виновно 
неизпълнение на съществено задължение на другата страна по Договора, при условията 
и с последиците съгласно чл. 87 от Закона за задълженията и договорите, чрез 
отправяне на писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и 
определяне на подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, 
когато неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на 
изправната Страна.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, 
без да дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на 
Договора вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП. В 
последния случай, размерът на обезщетението се определя в протокол или 
споразумение, подписано от Страните, а при непостигане на съгласие - по реда на 
клаузата за разрешаване на спорове по този Договор.

Чл. 27. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване 
на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за 
извършената към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите 
плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови изпълнението, с изключение на такива дейности, каквито може 

да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички разработки и доклади, изготвени от него 

в изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи и материали, които са 

собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 
предмета на Договора.

Чл. 28. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да 
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред доставки, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неусвоената част от 
авансово предоставените средства. Когато прекратяването на Договора е по вина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той дължи и законната лихва върху частта от авансово предоставените 
средства, подлежащи на връщане, за периода от датата на прекратяване на Договора до 
тяхното връщане.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Дефинирани понятия и тълкуване
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 29. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 
използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 
дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия 
- според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 
Договора и Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на 

Договора.

Спазване на приложими норми
Чл. 30. При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите 

подизпълнители] е длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни 
актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и 
в частност, 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.

Конфиденциалност
Чл. 31. (1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в 

поверителност и да не разкрива или разпространява информация за другата Страна, 
станала й известна при или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална 
информация“). Конфиденциална информация включва, без да се ограничава до: 
всякаква финансова, търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени 
материали, изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, 
управлението или дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато 
и да е форма, включително, финансови и оперативни резултати, пазари, настоящи или 
потенциални клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, 
ангажименти, правни въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с 
документация, чертежи, спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, 
образци, модели, мостри, софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или 
други материали или записи или друга информация, независимо дали в писмен или 
устен вид, или съдържаща се на компютърен диск или друго устройство. Не се смята за 
конфиденциална информацията, касаеща наименованието на изпълнения проект, 
стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на придобит 
професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.З на този член, Конфиденциална 
информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 
другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на 
Конфиденциална информация, когато:
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ >И,-Ж гЛ|

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!
БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

__________________   ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО____________

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 
Договор от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг 
компетентен орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и наети 
от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация 
остават в сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления
Чл. 32. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 
извършване на доставката, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на 
данни и материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
без предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.

Прехвърляне на права и задължения
Чл. 33. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и 

задълженията, произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. 
Паричните вземания по Договора [и по договорите за подизпълнение] могат да бъдат 
прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Изменения
Чл. 34. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията 
и ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл. 35. (1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този 

Договор, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за 
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността 
на която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност 
за изпълнение на поетите с Договора задължения.
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата Страна в срок до 2 (два) дни от настъпване на
непреодолимата сила. Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или 
нормативно установени доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата 
сила, причинната връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и 
очакваното времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
Засегнатата Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да 
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от
непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на

непреодолима сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима 

сила; или
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до 

невъзможност за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл. 36. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или 

неприложима, това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима 
клауза се заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления
Чл. 37 (1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се 

извършват в писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, 
по куриер, по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 
следва:

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция:
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България“ № 2 
Тел.: 062/619 249 
Факс: 062/619 231, 062/62 02 06 
e-mail: mop_vt@abv.bg, euro_vt@abv.bg 
Лице за контакт: Павел Христов

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново

0 &  
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Д Д Д 1 ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ А - и

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ щ
ИНВЕСТИРАМЕ ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

БЪЛГАРСКО ПРАВИТЕЛСТВО

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ул. „Тодор Балина“ № 25
Тел.: 0888 798 532
e-mail: pellet_vt@abv.bg
Лице за контакт: Павлин Костадинов

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването - при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка - при изпращане по 

куриер;
3. датата на приемането - при изпращане по факс;
4. датата на получаване - при изпращане по електронна поща.

(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е 
изпратена на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе 
средства за комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените 
адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 
другата в писмен вид в срок до 5 (пет) дни от настъпване на промяната. При 
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт.

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 
5 (пет) дни от вписването й в съответния регистър.

Език1
Чл. 38. (1) Този Договор се сключва на български език. В случай на 

несъответствия, водещ е българският език.
(2) Приложимият език е задължителен за използване при съставяне на всякакви 

документи, свързани с изпълнението на Договора, в т.ч. уведомления, протоколи, 
отчети и др., както и при провеждането на работни срещи. Всички разходи за превод, 
ако бъдат необходими за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ [или негови представители или служители], са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложимо право

1 Тази клауза е приложима, когато изпълнителят е чуждестранно лице.

( Г &
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ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл. 39. Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи 
или свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще 
бъдат подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право.

Разрешаване на спорове
Чл. 30. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие - спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл. 41. Този Договор се състои от 16 (шестнадесет) страници и е изготвен и 

подписан в 2 (два) еднообразни в съдържанието си екземпляра - по един за всяка от 
Страните.

Приложения:
Чл. 42. Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните 

приложения:
ПриложениегН“:.! - Техническа спецификация;
Приложение,№ 2 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - бейово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ВЪЗЛОЖИТЖ^ ИЗПЪЛНИТЕЛ: (
инж. даниеЖпа^ в^ / ^  \
Кмет на община Велц^д Търново  ^  ^

Даниела Данчева
Главен счетоводите/^Община Велико Търново

//
Съгласуван с:
Надя Петрова:
Директор дирекция „Обществени поръчки“

Павел Христов:
Началник отдел^^вффмацирнно-техническо обслужване“ 
и ръководкя^гиТроект

Изготвил и съгласувал:
Грета Маринова р ~  /
Юрисконсулт в дирекци?/ „Обществени поръчки“

■ГГСеГг е ^ , Щ
www.interregrobg.eu
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Образец, № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка по глава 26 от ЗОП

с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони" по проект „FairDeal - мрежа - 
платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района на 
трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично 
сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 
16.4.2.106, e-MS код: ROBG204

Долуподписаният

Павлин Костадинов,

с ЕГН лична карта № , издадена на

от

в качеството ми на: Управител 

(посочете длъжността) 

на „Грийн Форест 2016“ ООД,

(посочете наименованието на участника) 

с ЕИК: 204 023 831, актуален телефон: 0888 798 352 

електронна поща: pellet vt@abv.bg

Уважаеми членове на Комисията,

Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената 
от Вас обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по 
проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, 
финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
Румъния-България 2014-2020 г. Проектен код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204, 
съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 
ОФЕРТАТА до изтичане срока на валидност.

2. Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране на поръчката, 
както и с всички документи и указания в документацията за участие в 
поръчката и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от 
обявените условия.

3. Декларирам, че съм съгласен срокът на валидността на нашата оферта да 
бъде до 17:00 часа на 31.05.2019 г.

4. В случай че бъда определен за изпълнител на поръчката, се задължавам 
при подписването на договора за обществената поръчка да представя 
актуални документи, удостоверяващи декларираните обстоятелства по
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чл. 54 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива.

5. Декларирам, че съм съгласен с клаузите заложени в проекта на договора, 
неразделна част от документацията за участие.

6. Декларирам, че като представляващ фирма „Грийн Форест 2016“ ООД за 
участие в процедура за възлагане на Обществената поръчка при изготвяне 
на офертата сме спазили изискванията и задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 
уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на 
обявената процедура по чл.20, ал.З от ЗОП за възлагане на обществена 
поръчка. Известна ми е предвидената в НК отговорност за неверни данни.

7. До подписване на договора настоящата оферта ще представлява
споразумение между нас и възложителя.

8. Предлагаме изпълнение на поръчката, както следва (съгласно
указанията в техническата спецификация и документация):
Ако бъде избран за изпълнител, фирма „Грийн Форест 2016“ ООД ще 
достави и монтира 38 (тридесет и осем) броя павилиони, както следва: 
Дървени търговски павилиони до 4 кв. м.

1. Габаритни размери: дължина 212 см. /широчина 120 см./ 
височина: 190 см. до долната част на реброто, 240 см. до билото

2. Застроена площ: 2,54 кв.м.
3. Височина на масата: към търговеца 100,00 см. към

клиента: 80,00 см., от сгъваем тип, която да играе роля на
охранителен елемент за прозореца.

4. Използвани материали:
о дървени обработени (рендосани) греди, колони и дъски от бял 

бор (или еквивалент); 
о обмазване на дървения материал с антисепти, хидрофобизатори 

и потъмнители за дърво, с доказани експлоатационни качества; 
о асфалтови (битумни) керемиди в червен цвят; 
о вътрешна обшивка (търговска маса) от пластифицирана 

ламарина в цвят сив; 
о алуминиева дограма в кафяв цвят (врати - отваряеми на вън).

9. Павилионите ще бъдат електрифицирани, като имат осветление (Фигура
7) и изходен контакт на 230 V (Фигура 6), както и външен влагоустойчив 
вход (Фигура 3) за присъединяване към електропреносната мрежа.

Участникът представя към техническото си предложение декларации 
за съответствие и /или декларации за експлоатационните 
характеристики на използваните материали, в съответствие 
изискванията по т. 4.

Участникът трябва да представи описание на изпълнението на 
поръчката в пълно съответствие с техническата спецификация, от 
което се вижда, че спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и 
характеристики.



Фигура 1. Рисунка на павилиона

В техническото си предложение фирма „Грийн Форест 2016“ ООД 
представя схема/чертеж/рисунка на павилионите със съответните 
размери, вид и начин на изглеждане, от които да е видно мястото на всеки 
един от елементите, изброени в техническата спецификация.

Фигура 2. Схема на павилиона с размери



Фигура 4. Профилен изглед на павилиона



Фигура 5. Ел. схема

Забележка към Фигура 5:
1. Електрическо табло, включващо главен предпазител; отделни 

предпазители за контакт и осветление;
2. Кабелни канали;
3. Врата;
4. Ключ за осветление.

Актуалното разположение на електрическото табло и ключа за 
осветление е в зависимост от ляво или дясно разположение на 
вратата.
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Фигура 6. Ел. схема

Забележка към Фигура 6:
1. Кабелни канали;
2. Контакт на 230У.



Фигура 7. Ел. схема

Забележка към Фигура 7:
1. Изглед на вътрешен таван: осветително тяло;
2. Изглед на вътрешен таван: кабелен канал.

Фигура 8. Вътрешна обшивка на търговска маса от 
пластифицирана ламарина, цвят сив



Срок за изпълнение

Доставката на павилионите ще бъде изпълнена в срок до 
14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на аванса, в посочено от 
Възложителя място, намиращо се на територията на гр. Велико Търново. 
Павилионите ще бъдат доставени в разглобен вид с оглед възможност за 
съхранение в по-малко по обем пространство.
Монтажът ще бъде извършен непосредствено преди провеждане на 
събитието (панаир на местните занаяти в гр. Велико Търново), за което 
са предназначени павилионите. В срок не по-малък от 10 (десет) дни 
преди датата на събитието (панаир на местните занаяти в гр. Велико 
Търново), Възложителят ще уведоми с възлагателно писмо Изпълнителя 
за стартиране на монтажа на павилионите и за мястото, където трябва да 
бъдат монтирани. След приключване на събитието (панаир на местните 
занаяти в гр. Велико Търново), фирма „Грийн Форест 2016“ ООД ще 
извърши демонтаж на павилионите в срок от 4 (четири) работни дни и ще 
транспортира същите до посочено от Възложителя място.

Гаранционен срок. Изисквания относно отстраняването на дефекти, 
проявили се при нормалната експлоатация на изделията през 
гаранционния срок.

1. Срокът на гаранция на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) 
месеца, считан от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол без забележки, за цялостна доставка, монтаж и демонтаж 
на доставената/ите стока/и.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за 
възлагане на настоящата обществена поръчка, ако 
предлаганите от него изделия не отговарят на горното 
изискване.

2. Отстраняване на дефекти/несъответствия и повреди, появили се по 
време на гаранционния срок:

о В рамките на договорения гаранционен срок изпълнителят се 
задължава в срок от 1 (един) работен ден след получаването 
на уведомление от Възложителя или упълномощен от него 
представител за несъответствие на доставените изделия, без 
допълнително заплащане от Възложителя, да отстрани 
несъответствието; 

о Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или 
замяната на дефектирали части е за сметка на фирма „Грийн 
Форест 2016“ ООД; 

о Фирма „Грийн Форест 2016“ ООД ще извърши гаранционен 
ремонт на доставените стоки в срок до 24 (двадесет и четири) 
часа, на място, при Възложителя със свои средства 
(включително транспорт); 

о Гаранционният срок не тече и се удължава с времето до 
отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

Участникът трябва да представи описание на изпълнението на поръчката 
в пълно съответствие с техническата спецификация, от което се вижда, че 
спецификацията ще бъде изпълнена в пълен обем и характеристики.



3. Участникът следва да представи и схема/чертеж/рисунка на 
павилионите със съответните размери, вид и начин на изглеждане, 
от които да е видно мястото на всеки един от елементите, изброени 
в техническата спецификация и описанието на изпълнението на 
поръчката по т. 8.

4. Гаранционният срок на доставените стоки е 24 (двадесет и четири) 
месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателен 
протокол без забележки, за цялостната доставка, монтаж и 
демонтаж на доставените стоки.

5. Запознати сме и приемаме да отстраняваме 
дефекти/несъответствия и повреди, появили се по време на 
гаранционния срок, в срок от 1 (един) работен ден след получаване 
на уведомление от Възложителя или упълномощен от него 
представител за несъответствие на доставените изделия, без 
допълнително заплащане от Възложителя.

Приемаме всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или 
замяната на дефектирали части да са за наша сметка, в случай, че бъдем 
избрани за Изпълнител.

Приемаме, че гаранционният срок не тече и се удължава с времето до 
отстраняване на дефекта/несъответствието/повредата.

Дата: 05.03.2019 г.

(подпис и печат)
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Образец N° 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: “Доставка и монтаж на павилиони” по проект 
„FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в 
района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество INTERREG V-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен 
код: 16.4.2.106, e-MS код: ROBG204

от: _ * t[yj) ^ ̂ .сл <^0/ о> 0 0 4 ...............
(наименование на участника ) 

с адрес- Йп-  ̂ ^ Ь ^ А м - н АЧ. U | L ^ L /V  V . • • ■ i  I  t  I • ■ < • Т» > • • • • • • • • • •  • « •  • Г Г »  • Г Т  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  * '* •  • r i  «\• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

тел.: ^ KC:........................ e.maU.

ЕИК/БУЛСТАТ: .... f c ( 5 . ...С^?..^....??.2 Ф . ..й .??.4 ....................................... ,

Регистрация по ЗДДС: ^ . Ф . .A ? ! l .Р . . . . . $^ .4 ...................................

Разплащателна сметка:.......................................................

IBAN сметка • • .V. .ТГ. • ,V. 94". •  .............................  ГЛ . . . . . . . . . . . .  Г* . . .  t •••••’ I Л..............................................................................................................................

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 чрез обява с предмет: “Доставка и монтаж на 
павилиони” по проект „Ра1г0еа1 - мрежа - платформа за бърза доставка на 
уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество 
ИТГЕКЯЕС У-А Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-МБ 
код: ЯОВ0204

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.
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Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с 
изискванията, заложени в Техническите спецификации на настоящата поръчка. 
Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в срок.

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на 
Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним 
обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПРЕДЛАГАМЕ ОБЩА ЦЕНА:

...5 8
/цифром в лева/ /посочва се стойността словом/

....!!......
/цифром в лева/ /посочва се стойността словом/

Цената е формирана както следва:

N° ДЕИНОСТИ Брой Единична 
цена в лв. 
без ДДС

Единична цена 
в лв. с ДДС

Обща цена 
в лв.без 
ДДС

Обща цена в 
лв. с ДДС

1. Павилиони 38 А в и о ,  °° / ъ м з ,  00 5 ^  5 * а "

Участниците задължително изработват предложенията си при 
съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя 
бюджет, както единична стойност, така и обща прогнозна стойност.

Участник, чиято оферта надхвърля прогнозната стойност (единична 
и/или обща) ще бъде отстранен от участие.

Декларирам, че предложеното възнаграждение е определено при пълно 
съответствие с условията на процедурата и включва всички разходи за изпълнение 
на всички работи, нужни за качественото изпълнение на предмета на обществената 
поръчка, включително командировки, възнаграждения за експертите, квартирни и 
др. разходи, свързани с изпълнението на поръчката, и всички други присъщи 
разходи за осъществяване на дейността.

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

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.

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



VI '

както следва:
1..................... % от стойността - авансово (предложение за аванс не повече

от 50 % (петдесет процента) от сумата по чл. 6, ал. 1. Авансът се превежда до 30 
дневен срок след представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура и представена 
гаранция за авансово предоставени средства. Гаранцията за авансово предоставени 
средства се представя по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в една от формите, посочени в 
ЗОП. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да промени формата на представената от него 
гаранция за аванс, съгласно разрешените форми в ЗОП. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
лихва за времето, през което средствата по Гаранцията за авансово предоставени 
средства са престояли при него законосъобразно. Стойността на аванса се удържа 
пропорционално от всяко следващо плащане. Гаранцията, която обезпечава 
авансово предоставените средства е за размера на тези средства /предоставените 
средства/ и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. 
Гаранцията за авансово плащане обезпечава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и служи за 
възстановяване на извършените авансово плащания при неизпълнение на 
договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано 
неизпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражни правата по гаранцията за 
авансово предоставени средства. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не поднови гаранция, 
предоставена за обезпечаване на авансово плащане, дължи възстановяване на 
аванса в размер на неусвоената част в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок 
и/или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ го удължава от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и/или 
упражнява правата на гаранцията за изпълнение, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да 
приложи повече от един от посочените способи до възстановяване на неусвоената 
част от аванса.

2. междинни плащания според степента на изпълнение на обема работа;
3. 5%  (пет процента - окончателно плащане) от сумата по чл. 6, ал. 1 след 

демонтажа на павилионите и транспортирането им до посоченото от Възложителя 
място, подписване на протокол без забележки и представяне на оригинал на 
фактура за стойността.

За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.
Във фактурите и всички разходо-оправдателни документи, свързани с 

изпълнението на проекта, задължително трябва да е указано, че „Разходът е по 
договор за безвъзмездна помощ № 70867/24.05.20017 г. по проект 16.4.2.106 
„Еа1'г0еа1 - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти 
в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за 
трансгранично сътрудничество /ИТЕ/г^Еб У-А Румъния-България 2014-2020 ”

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира 
обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

А

Наименование на участника и (^уач^Ул 1уО(?0-Сл
печат м
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