ДОГОВОР № ........
за възлагане на обществена поръчка за услуги
Днес,

'2019г., в гр. Велико Търново, между:

1. Община Велико Търново, с адрес гр. Велико Търново, пл. „Майка България”
№ 2, ЕИК:000133634, представлявана от инж.Даниел Панов - Кмет на Община Велико
Търново 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), наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. "АВТОЧОЙС" ООД, ЕИК 104056734, със седалище и адрес на управление: гр.
Велико Търново, ул. „Козлуджа” №27, адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул.
„Козлуджа” №27, представлявано от
ЦВЕТА
АШИКОВА
Управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
двете наричани по-долу за краткост „страни“,
на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № РД 24-106/02.08.2019 г., издадено от
Кмета на Община Велико Търново за определяне на изпълнител по договор за възлагане
на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на
Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж
на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции”: за
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т.
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях , собственост на Община Велико Търново и нейните
структури“, процедурата, която е открита с Решение № Рд 24-72/17.06.2019 г. на Кмета
на Община Велико Търново, публикувана под №00073-2019-0030 в РОП, се сключи този
Договор за следното:
I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да предоставя,
срещу възнаграждение и при условията на този Договор, следните услуги, наричани за
краткост „Услугите“ - Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико
Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части,
консумативи и принадлежности за тях, съгласно Приложения от № 1 до №3
(Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение),
неразделна част от настоящия договор.
/2/ Сервизно поддържане и ремонт на служебните автомобили се извършва по
при спазване на следната процедура:
/3/ Изпълнителят ще приеме за диагностика МПС в срок от един час след сигнализиране
на възникнал технически проблем. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в писмен вид сервизна поръчка, в която са посочени ремонтните дейности и срока за
тяхното извършване, цените на необходимите резервни части, консумативи и
принадлежности и срока за доставка, срокът за извършване на ремонта.
/4/ Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра в писмен вид остойностена
сервизна поръчка се утвърждава писмено от длъжностното лице по договора от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се изпраща в този вид на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като датата на
приемането й се счита за дата на възлагане на ремонт на МПС в приетия обем.
/5/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не разполага със складова наличност от определени
резервни части, материали и консумативи нужни за извършване на ремонтите, срокът по
ал.4 се удължава с времето, необходимо за доставка на съответните резервни части. За
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горното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя услугите, в съответствие с
Техническата спецификация, Техническото предложение и Ценовото предложение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2а. 1 /1./ В срок до 3 /три/ дни от датата на сключване на Договора, но найкъсно 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 Impul дни от настъпване на съответното
обстоятелство.
II.
СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Ч л. 3. /1./ Настоящият договор се сключва за срок от 24 /двадесет и четири/
месеца и влиза в сила , считано от подписването му.
/2/. Договорът се прекратява с изтичане на срока му или с изчерпване на лимита
по чл.5, ал.З.
Ч л. 4. Място на изпълнение на Договора е сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
находяща се в гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа” №27.
/2/ Всички дейности по изпълнението на договора се извършват при условията на
чл.1, от ал.2 до ал.5.
III.

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

Чл. 5. /1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща стойността на вложения труд, необходим за
изпълнение предмета на договора /дейностите, посочени в чл. 1, за целия срок на
договора, както следва:
1. За 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на
техническо обслужване и ремонт на МПС ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума от 29,00лв.
без ДДС, а с 20% ДДС 34,80 лв., съгласно Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
неразделна част от настоящия договор.
2. Отстъпка от стойността на влаганите резервни части, консумативи и
принадлежности в размер на 8 %
3. Цена за извършване на годишен технически преглед 35,00лв. без ДДС, а с 20%
ДДС 42,00лв.
Стойността на вложения труд се определя на базата на времето, необходимо за
извършване на отделните операции, съобразно извършената дейност по съответния
автомобил.
/2./ Посочените цени са обвързващи за целия срок на изпълнение на Договора и не
подлежат на промяна.
/3/. Максимално допустима стойност по договора, при достигането на която,
същият се прекратява, е в размер на 330416,65лв. /триста и тридесет хиляди
четиристотин и шестнадесет лева и 65ст./ без ДДС за цялата поръчка, или по обособени
позиции, както следва:
- за обособена позиция № 1 - 216 466,65лв. без ДДС
- за обособена позиция № 2 - 107 283,33лв. без ДДС
- за обособена позиция № 3 6 666,67лв. без ДДС - възложена по чл.21, ал.6
ЗОП, по реда съответстващ на индивидуалната и стойност.
1 Клаузата се включва при необходимост. Всички кчаузи в този проект, касаещи отношения с подизпълнители,
са приложими, само ако участието на подизпълнители е посочено в офертата на изпълнителя.
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Чл. 6. /1./ Всяко плащане по този Договор се извършва въз основа на следните
документи:
1.
двустранно подписан протокол за извършените услуги, от представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Към фактурата и двустранно
подписания протокол се прилага и екземпляр от сервизната поръчка. Фактурите се
издават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с данни съгласно приложен списък и според заявителя на
услугата/ите.
12.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок
до 30 /тридесет/ дни след приемането на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване на
условията на ал. 1.
Чл. 7 /1.1 Заплащането на услугите, предмет на този договор, се извършва по
банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN:
BIC:
/2/. При промяна на банковата сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, същия
уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 3-дневен срок от настъпване на промяната. В
случай, че не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, плащането по сметката се счита за
валидно извършено.
/3/. При плащането се съблюдава спазването на РМС № 592/21.08.2018г.
Чл. 7 а . 2 /1/ Когато за частта от Услугите, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите Услуги,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната
част от Услугите за съответната дейност, 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.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на частта от Услугите, при съответно
спазване на разпоредбите на Раздел VI - 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.
IV.
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8. При подписването на този Договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % от максимално допустимата
му стойност без ДДС3, която служи за обезпечаване на изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора, под формата на парична сума.
Чл. 9. Когато като гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се
внася по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в Банка:
Чл. 9а. /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:
1.
да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция, да съдържа задължение на
банката - гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

‘ Включването на клаузи относно директни разплащания с подизпълнители е възможност, предвидена в
чл.66, ал. 4 - 8 ЗОП.
В зависимост от това, за коя обособена позиция е сключен договорът, размерът на гаранцията за
изпълнение е, както следва: За обособена позиция № 1 - 4 329,33 лв.; За обособена позиция № 2 2 145,67лв.;
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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 действие на Договора плюс 30
/тридесет/ дни 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. 96. /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 действие на Договора плюс 30
/тридесет/ дни 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. 10. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранция за изпълнение в срок до 30
/тридесет/ дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно приемане
на Услугите в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
/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, посочена в чл. 7, ал. 1 от Договора;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 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/ 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 гаранцията.
Чл. 11. 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. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение в
пълен размер, в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до
3 /три/ дни след изтичане на сроковете по чл. 18 и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора
на това основание;
2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това
основание;
3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност.
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Чл. 13. 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. 14. Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от гаранцията за изпълнение
и Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 /седем/
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. 8 от Договора.
Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
V.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 16. 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/или задължения на която и
да е от Страните.
Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера, сроковете и при условията по раздел III
от договора;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез координатора по договора,
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. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва квалифицирано, качествено и съгласно изискванията, установени
от производителя, цялостното сервизно обслужване и ремонт на автомобилите, обект на
настоящата поръчка, подробно описани в Техническата спецификация и списъците към
нея, неразделна част от настоящия договор;
2. при извършване на сервизното обслужване и ремонтните работи да използва
резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят на
изискванията за качество в Република България, с гаранция не по-малка от дадената от
завода производител. При невъзможност да се осигурят нови резервни части, е възможно
да се извърши доставка и монтаж на алтернативни или рециклирани такива, след
предварително съгласие на определения от Възложителя координатор по изпълнението
на договора и подписването на двустранен констативен протокол между страните.
3. да извършва услуги по сервизно обслужване и/или отстраняване на възникнали
повреди в срок до 7 /седем/ работни дни, считано от датата на приемане на автомобила в
сервизната база. Когато срокът е недостатъчен и/или е необходима доставка на резервни
части, материали и консумативи, които не са налични в склад, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за оптималния срок за извършване на услугата.
Така посоченият по-дълъг срок се утвърждава писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез
отговорното лице по договора;
4. да извършва отделните операции без да надвишава определеното от завода
производител /или официален представител за Република България/ на съответните
марки автомобили в „Нормовремена’7„Нормовреме за фактуриране” - времетраене /в
часове/.
5. Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от
извършване на допълнителен обем работи и/или влагане на допълнителни резервни
части,
материали
и консумативи, неупоменати
в първоначалната заявка,
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез представител на Възложителя,
заявка за утвърждаване, съдържаща вида, количествата и цените им.
6. При невъзможност или нерентабилност за отстраняване на повреда на
автомобилите, предмет на обществената поръчка, да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
експертна оценка за състоянието му, доказваща нерентабилността или невъзможността
за отстраняване на повредата.
7а.4 Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с
посочените в офертата му подизпълнители в срок от 7 дни от сключване на настоящия
Договор. 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 2 ^ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11
ЗОП.
76. Да не допуска промяна в състава на обединението за времето на действие на
този договор, в противен случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно
договора и да търси обезщетение за вреди5 (неприложимо)
8. След извършване на заявените работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава автомобила
на лицето, упълномощено да го управлява и отговаря за техническото му обслужване, в
състояние годно за експлоатация, с приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 6, ал.1,
т. 1 от настоящия договор, носещ достоверна дата и подписан от страните или
упълномощени от тях лица.
Чл.19./1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за срок от 4 /четири/ месеца за
извършените ремонтни работи на автомобилте в условията на експлоатация, считано от
датата на подписване на протокола за приемане на извършените работи.
/2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция на влаганите нови и неупотребявани
продукти и резервни части, съответстваща на гаранцията, дадена от завода
производител, а по отношение на алтернативните/рециклираните такива - 3 /три/ месеца.
След изпълнение на заявената услуга, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на възложителя, чрез
определеното лице представител на Възложителя, гаранционните карти на вложените
продукти и резервни части, за които се издават такива.
/3/. В гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за своя сметка ще извършва
подмяна на некачествена част и/или ще отстранява повреди, възникнали в резултат на
некачествено изпълнение, в срок до 5 /пет/ работни дни от приемане на автомобила в
сервизната база с приложен констативен протокол за установяването им.
/4/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на координатора по договора от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранционните карти на доставените резервни части, за
които производителят е предвидил такива. Издадената фактура за извършен ремонт с
описани в нея подменените резервни части има силата на гаранционна карта, като
срокът на гаранцията започва от датата на издаване на фактурата.
Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, има право:
1. да получи изпълнението на предмета на този договор в пълния му обем и
уговорените в него срокове.
2. да осъществява контрол по качеството на изпълнението чрез свой
представител/и, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. да откаже чрез своите представители приемането на извършените
услуги/дейности, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или изпълнението на услугата или на част от нея е с недостатъци;
4. При установяване на повреди и/или отклонение в качеството на ремонтните
дейности и/или подменените части, материали и консумативи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез4 Клаузата се включва при необходимост.
Тази разпоредба се вписва в случай, че изпълнителят е обединение.
Стр. 6

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679

свои представител, има право на рекламация, за която съставя констативен протокол,
подписан от лицата посочени в чл. 46 от настоящия договор. Констатираните по този
начин отклонения и недостатъци се отстраняват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за негова сметка в
срок до 5 /пет/ работни дни считано от датата на приемане на автомобила в сервизната
база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Ч л. 21/1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя броя на автомобилите
в случай на отчуждаване, бракуване, отпадане на необходимост от ползване, както и в
случай на погиване. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение.
/2/ В случай на новопридобити леки автомобили, за които следва да се осигури
извънгаранционно сервизно обслужване и/или ремонт същите ще бъдат допълнени в
списъка към договора по съответната позиция. Независимо от броя на новопридобитите
леки автомобили максимално допустимата стойност на съответния договор ще остане
непроменена.
/3/ В случаите по ал.1 и ал.2 Възложителя уведомява писмено Изпълнителя по
електронна поща, чрез своя представител (координатор) по договора. В имейлът се
съдържа информация най-малко за марка,модел и регистрационен номер на автомобила
който следва да бъде премахнат или добавен от списъка към договора.
Ч л. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение за извършените по поръчка
дейности по чл. 1 и стойностите на вложените резервни части, материали и консумативи,
при условията на настоящия договор;
2. определеното за координатор лице, прави писмена заявка за извършване на
работите, предмет на този договор, изпратена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез факс или по еmail и потвърждава заявката устно на телефон, в случаите, когато този договор
предвижда предоставянето на такава заявка.
VI.
ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Ч л. 23. За изпълнението на всяка дейност се съставя приемо-предавателен
протокол за приемане на Услугите, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Протокола задължително съдържа:
- описание на извършените дейности по вид и продължителност - времетраене;
- описание на вложените резервни части, материали и консумативи, ако има
такива;
- идентификация на автомобила, спрямо който се отнасят извършените дейности
и/или вложените резервни части, материали и консумативи;
- дата на приемане на автомобила в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
в два оригинални екземпляра - по един за всяка от страните.
Ч л. 24
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез свой представител, има право да откаже да
приеме изпълнението в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че
резултатът от изпълнението става безполезен за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VII.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Ч л. 25/1/. При пълно неизпълнение на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
представената гаранция в пълен размер.
/2/. При частично неизпълнение на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа
пропорционална част от сумата по гаранцията, съответстваща на неизпълнената част от
договора.
/3/. Независимо от предходните клаузи, в случай на пълно неизпълнение на
договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2 % от максимално
допустимата стойност на договора за съответната обособена позиция.
/4/ В случай на частично неизпълнение на конкретна заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на дължимото възнаграждение за неизпълнената част от
съответната заявка, а при забава на конкретната заявка за извършване на ремонтна
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дейност или сервизно обслужване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 0,5 %
от стойността на конкретната поръчка за всеки ден забава, която се удържа от
възнаграждението за нея.
/5/. В случай на частично неизпълнение или забавено изпълнение, съответното
обстоятелство се отразява в приемо-предавателния протокол.
161 При забава в плащането на уговореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи обезщетение в размер на законната лихва върху стойността на забавеното
плащане за всеки просрочен ден, считано от деня на забавата.
III. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса н а '^ .
неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за реш аване
от компетентен съд.
Чл. 26./1/ За пълно неизпълнение на договора се приема неизвършването на
услугите, в определените в чл. 18 от настоящия договор срокове. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора при условията на чл. 32, ал. 1, т. 1. В
случай, че услугата бъде извършена в допълнително даден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок по
реда на ал. 4, се прилагат клаузите на чл. 25, ал. 4 за забава и неспазване на сроковете за
изпълнение по чл. 18.
121. За частично неизпълнение на договора се приема изпълнението на част от
дейностите предмет на договора, в определените в чл. 18 срокове. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи възнаграждение само за действително извършените, като може
да развали договора при условията на чл. 32, ал. 2, т. 2. В случай, че услугата бъде
извършена в допълнително даден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на ал. 4 срок, се прилагат
и клаузите на чл. 25, ал. 4 за забава и неспазване на сроковете за изпълнение по чл. 18.
/3/. За лошо изпълнение на договора се приема всяко прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
изпълнение на договора, което се различава от дължимото по договора и различно от
предвиденото в предходните алинеи.
/4/. Във всеки случай на престарано изпълнение, което е в отклонение от
изискванията по настоящия договор, включително количество, качество и срок,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да определи допълнителен срок за изпълнение, извън
предвидените по чл. 18 срокове. В тези случаи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в забава, считано до
датата на приемане на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
/5/. В случай на частично неизпълнение или забавено изпълнение, съответното
обстоятелство се отразява в констативен протокол.
16/. При забава продължила повече от 5 /пет/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да
прекрати договора.
III. При частично неизпълнение на възложената работа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
заплаща възнаграждение само за тази част от уговорената работа, която е изпълнена
точно и за която е подписан протокол за извършени работи, без възражения.
/8/. При забава на плащането на договореното възнаграждение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи обезщетение в размер на законната лихва, изчислена пропорционално на дните
забава, върху размера на забавеното плащане.
Чл. 27. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на
заявка или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в
Техническата спецификация, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез координатора по договора, има
право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и качествено съответната заявка,
без да дължи допълнително възнаграждение за това. В случай, че и повторното
изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи
гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.
Чл. 28. При разваляне на договора поради виновно неизпълнение на някоя от
страните, виновната страна дължи неустойка в размер на 2% /два процента/ от
максимално допустимата стойност на договора без ДДС.
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Чл. 29. Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за
изпълнение на договора или от бъдещи дължими плащания към Изпълнителя, по
отношение на вземанията, възникнали на основание на настоящия договор.
Чл. 30. 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.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 31. /1/ Този Договор се прекратява:
1. с изтичане на срока на Договора или с достигане на максимално допустимата
стойност на Договора, посочена в чл. 5, ал. 3 за съответната обособена позиция;
2. е 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 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
/2/ Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. в случаите по чл. 18, т. 76. от договора;
3. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на
обединението;
4. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението, както и при обявяване в несъстоятелност
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или член на обединението
3.
само с писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без да му се даде
допълнителен срок за изпълнение, ако поради забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало
безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни непременно в уговореното
време.
Чл. 32. /1/ За целите на този Договор, страните ще считат за виновно
неизпълнение на съществено задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки от следните случаи:
1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е започнал изпълнението на Услугите в срок до 3
/три/ дни, след изтичане на определени в договора срокове за изпълнение;
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е допуснал съществено отклонение от Условията за
изпълнение на поръчката.
Чл. 33. 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. 34. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване
на юридическо лице - Страна по Договора без правоприемство:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, чрез координаторите по договора,
съставят констативен протокол за извършената към момента на прекратяване работа и
размера на евентуално дължимите плащания; и
2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности,
каквито може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б/ да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, изготвени от него в
изпълнение на Договора до датата на прекратяването; и
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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. 35, При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен
да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги.
IX.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Дефинирани понятия и тълкуване
Чл. 36 /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. 37. 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. 38. /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, свързани с изпълнението на Договора.
/2/ С изключение на случаите, посочени в ал. 3 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:
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;
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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 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всички негови
поделения, контролирани от него фирми и организации, всички негови служители и
наети от него физически или юридически лица, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 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.
/5/ Лични данни се обработват от Страните единствено за целите на изпълнение
на Договора, при стриктно спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица
във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива
данни и действащата нормативна уредба.
Публични изявления
Чл. 39 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 Услугите, 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.
Авторски права
Чл. 40 /1/ Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за
авторското право и сродните му права, че авторските права върху всички документи и
материали, и всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във
връзка с изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия
обем, в който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира,
че трети лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
/2/ В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:
1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 3 1три1 дни от узнаването им. В случай,
че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с
изпълнението по Договора.
14/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски
права на трети лица.
Прехвърляне на права и задължения
Чл. 41. 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.
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Изменения
Чл. 42. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие е изискванията
и ограниченията на ЗОП.
Непреодолима сила
Чл. 43. /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.
/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 незабавно при 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 е 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. 44. 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. 45. /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: град Велико Търново, площад „Майка България“ №2
Тел.: 062619 229
Факс: 062619 231
e-mail: mot? vt@abv.bg
Лице за контакт: Веселин Станчев
2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: град Велико Търново, улица „Козлуджа“ №27
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Тел.: 0888 856686
Факс: 062605120
e-mail: ivan.dimitrov@,autochoice-vw.com
Лице за контакт: Иван Димитров
/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;
4. датата на приемането - при изпращане по факс;
5. 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 3 /три/ 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 координатора по договора за
промяната в срок до 7 /седем/ дни от вписването й в съответния регистър.
Чл. 46. Страните определят следните координатори, отговорни за изпълнението на
договора, които координират цялостното изпълнение на договора, съставят и подписват
документи, свързани с изпълнението на настоящия Договор:
1.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя лица като представи като приложение към договора,
телефон за контакт, e-mail
и лице за координатор по договора, отговорен за
изпълнението на целия договор за съответната структура.
/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя Иван Димитров на длъжност Мениджър продажби ,
тел. 0888856686, e-mail ivan.dimitrov@autochoice-vw.com. отговарящ/и по координацията
за изпълнението на договора за времето на действие на същия.
Език
Чл. 46а. /1/ Този Договор се сключва на български.
/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
Чл. 47. За неуредените в този Договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
Разрешаване на спорове
Чл. 48. 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.
Стр. 13

Чл. 49. Този Договор се състои от 14 страници и е изготвен и подписан в два
еднообразни в съдържанието ми екземпляра - по един за всяка от Страните.
Приложения, които/са неразделна част от настоящия Договор са, както следва:
Приложение № 1 -/Техническа спецификация на служебните автомобили;
Приложение № 2/-/Техницбско предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /за съответната
обособена позиция/;
Приложение № /3 \-/% еново предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /за съответната
обособена позиция/;
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О б ра зе ц №2.1
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал.З, т.1 от ППЗОП
с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на
нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т . ,включително
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях , собственост
на Община Велико Търново и нейните структури“
Долуподписаният/ната Цвета
с ЕГН
, лична карта №

Ашикова,
издадена на

г. от

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на Авточойс ООД,
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК 104056734, актуален телефон: 062/6615777
факс: 062/605120; електронна поща cveta.ashikova@autochoice-vw.com
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обслужване на автомобили,
собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка
и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени
позиции”:
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т.
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
т я х , собственост на Община Велико Търново и нейните структури“
1. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката качествено, в срок и в
съответствие с представеното от нас Техническо предложение.
2. Декларираме, че:
■ сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията за
обществена поръчка;
■ срокът на валидност на нашата оферта е до датата, посочена в обявлението за
обществена поръчка;
■ при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околна га среда, закрила на заетостта и условията на труд.
3. До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение между
нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 24 (двадесет и четири)
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.
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Ч

4.
Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал. 3 („б”) от ППЗОП в
съответствие е техническите спецификации и изискванията на възложителя:
4.1.
Предлагам изпълнение на поръчката в съответствие е техническата спецификация и
изискванията на възложителя.
4.2.
Срок за приемане на МПС на възложителя за диагностика - до 1 час след
сигнализиране на възникнал технически проблем.
4.3.
Когато в хода на изпълнение на една поръчка възникне необходимост от извършване
на допълнителен обем работи, неупоменати в поръчката ще изготвяме писмена сервизна препоръка
и ще я предоставяме на Възложителя за утвърждаване.
4.4.
В случай на некачествен ремонт, извършен от нас, същият се отстранява за наша
сметка.
4.5.
при извършване на сервизното обслужване и ремонтните работи ще използваме
резервни части, материали и консумативи, които са нови, неупотребявани и отговарят на
изискванията за качество в Република България, е гаранция не по-малка от дадената от завода
производител. При невъзможност да се осигурят нови резервни части, е възможно е да се извърши
доставка и монтаж на алтернативни или рециклирани такива, след предварително съгласие на
определения от Възложителя координатор по изпълнението на договора и подписването на
двустранен констативен протокол между страните.
4.6.
Приемаме да носим гаранционна отговорност за извършените от нас ремонти в
рамките на предложения от нас гаранционен срок дори и след приключването на договора за
обществена поръчка.
4.7. В
случай на некачествено извършен от нас ремонт или при възникнал дефект на
закупените от нас части или материали, приемаме да отремонтираме същите за наша сметка в срок
не повече от 7 (седем) работни дни от констатирането им, в зависимост от сложността на ремонта.
Когато срокът е недостатъчен и/или е необходима доставка на резервни части, материали и
консумативи, които не са налични в склад, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за оптималния срок за извършване на услугата. Така посоченият по-дълъг срок се утвърждава
писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез отговорното лице по договора;
4.8. Ще извършваме отделните операции без да надвишаваме определеното от завода
производител/или официален представител за Република България/ на съответните марки
автомобили в „Нормовремена”/„Нормовреме за фактуриране” - времетраене /в часове/.
4.9. Поемаме гаранция за срок от 4 /четири/ месеца за извършените ремонтни работи на
автомобилите в условията на експлоатация, считано от датата на подписване на протокола за
приемане на извършените работи.
4.10. Поемаме гаранция на влаганите нови и неупотребявани продукти и резервни части/
съответстваща на гаранцията, дадена от завода производител, а по отношение ш
алтернативните/рециклираните такива - З/три/ месеца. След изпълнение на заявената услуга, ще
предаваме на възложителя, чрез определеното лице представител на Възложителя, гаранционните
карти на вложените продукти и резервни части, за които се издават такива.
4.11. Сервизът, в който ще се извършвам услугите по настоящата поръчка се намира н'
адрес: гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа“ № 27
4.12. Списък на всички сервизни бази на територията на Община Велико Търново
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Базата на „Авточойс” ООД, се намира в гр. Велико Търново, ул. „Козлуджа” № 27, Западен
пътен възел-посока от София . Телефон за връзка със сервизната база 062/615769 и
GSM:0888856686, номер на факс 062/605120. Сервиза е лицензиран и разполага с всичкия
необходим специализиран инструмент и техническо оборудване необходимо за изпълнение на
поръчката. Прилага системата за управление и контрол на качеството ISO 9001: 2015 с
регистрационен номер на сертификата 12 1003177-17905 TMS. Общата разгъната площ на
сервизния комплекс е 3500 кв.м
ПРИЛОЖ ЕНИЯ: Няма
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О б р а з е ц №3.1
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ
по чл.39, ал.З, т.2 от ППЗОП
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на
нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и
принадлежности за тях, по обособени позиции”:
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т.
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури“
Долуподгшсаният/ната Цвета
с ЕГН
, лична карта №

Ашикова,
издадена на

г. от

в качеството ми на Управител
(посочете длъжността)
на Авточойс ООД,
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 104056734, актуален телефон: 602/615770
факс: 062/605120; електронна поща cveta.ashikova@autochoice-vw.com
Регистрация по ЗДДС: Да, В в 104056734
(ако участникът не е регистриран по ЗДДС, указва това в полето)
Разплащателна сметка:
1ВА151 сметка:
В1С код на банката
Банка:
Адрес на банката:
УВАЖАЕМИ ДАМ И И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от
Община Велико Търново обществена поръчка с предмет: „Обслужване на автомобили,
собственост
на Община Велико Търново и на нейните структури, включително
доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, но
обособени позиции”:
Позиция 1: „Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т.
,включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за
тях , собственост на Община Велико Търново и нейните структури“ , както следва:
1. Цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на техническо
обслужване и ремонт на лек автомобил в размер на 29.00 /двадесет и девет лв. 00
ст./лв без ДДС.( не по-висока от 30,00лв. без ДДС)
2. Предлагаме отстъпка от стойността на влаганите резервни части, консумативи и
принадлежности в размер на 8 /осем/% (не по-малко от 5%)
3. Предлагаме цена при извършване на годишен технически преглед на автомобил до 3,5
тона 35,00 /тридесет и пет лв. 00 ст/лв. без ДДС. (не повече от 35,00лв. без ДДС)
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4. Предложените цени остават непроменени за срока на действие на договора.

Цената се изчислява до втори знак след десетична запетая.
Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта
на договор.
До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира обвързващо
споразумение между нас и Възложителя.

Дата
Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Наименование на участника и
нечат
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