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Днес ....... 2016 r., в гр. София, между:

CO - РАЙОН „МЛАДОСТ”, БУЛСТАТ 0006963240614, гр. София, ул. „Свето 
Преображение” № 1, представляван от д-р Цвета Авджиева -  кмет на района и Ваня 
Дилкова -  Главен счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

ЕМИЛ ИВАНОВ ВУЧКОВ, ЕГН 7312236784, л.к. № 646112530, изд. на 06.10.2015г. 
на МВР -  София, с адрес: гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 68, вх. 1, ап. 27, обслужваща 
банка Алианц Банк България, IBAN: BG24BUIN95611000538587, BIC: BUINBGSF, 
наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,

на основание чл. 194, ал. 1от Закона за обществени поръчки и утвърден от кмета на СО 
- район „Младост” Протокол № 2 с per. № РМЛ16-РД92 -  6/02.06.2016 г., се сключи 
настоящият договор за изпълнение на ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 “Доставка на 
камион ” от обществена поръчка, възложена чрез събиране на оферти с обява, а именно:
“Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в между блоковите пространства в 
район “Младост”у разделена на три обособени позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 1: „Доставка на камионОБОСОБЕН А ПОЗИЦИЯ № 2: „Доставка и сервизна 
гаранционна поддръжка на техническо оборудване“ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 
3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина”.

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
извърши доставка на: 1 /един/ брой употребяван камион, предмет на ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на камион” от горецитираната обществена поръчка, в
съответствие с условията и документацията за участие в обществената поръчка и с 
прието техническо предложение, неразделна част от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. /1/. Цената на доставката е 10 999,20 (десет хиляди деветстотин 

деветдесет и девет лева и двадесет стотинки) лв. с ДДС, съгласно ценово 

предложение, неразделна част от настоящия договор.

/2/. Разплащането за предмета на настоящия договор се извършва до 30 

/тридесет работни дни/ след приемането на доставения камион, предмет на договора, с 

подписването на приемателно - предавателен протокол за изпълнена доставка между 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представител на Възложителя.



/3/. Плащането се осъществява по банков път по следната Банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Обслужваща банка: Алианц Банк България IBAN:

BG24BUIN95611000538587, BIC BUINBGSF.

/4/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

Възложителят извършва окончателното плащане по настоящия договор, след като 

получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства, че е заплатил на 

Подизпълнителя/Подизпълнителите всички приети работи.

/5/. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/и за подизпълнение, 

Възложителят приема изпълнението на дейностите по настоящия договор в 

присъствието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Подизпълнителя.

III. СРОКОВЕ, МЯСТО И НАЧИН НА ДОСТАВКАТА.

Чл. 3. Срокът на доставката на техниката е 1 /един/ работен ден но не повече 

от 15 /петнадесет/ работни дни,*считано от датата на подписването на договора.

Чл. 4. /1/. МПС, предмет на настоящия договор, се доставя и предава на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на следния адрес, както следва: гр. София, ж.к. „Младост - 3”, ул. 

„Свето Преображение” № 1. ’’ .

/2/ Преди предаването на МПС на Възложителя, МПС преминава прецизен 
технически преглед в оторизиран сервиз, посочен от Възложителя, който да провери 
техническата му изправност, а именно: АУТОЛИНК ЕООД, гр. София;

/3/. Приемането на доставката по договора се удостоверява с приемо- 
предавателен протокол след преминаване на техническия преглед, съгласно чл. 4, ал. 2 
и след проверка на доставката .за съответствие с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, клаузите на този договор и техническите спецификации на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Протоколът се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в два екземпляра и се 
подписва от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 5. Собствеността върху доставеното МПС, предмет на настоящия договор,

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след доставката му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

подписването на приемателно-предавателен протокол между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда, предвиден в българското законодателство.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:



1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ качествено, добросъвестно и в срок 

изпълнение на този договор.

2. по всяко време да извършва проверка, при необходимост и на мястото на 

изпълнението, относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на 

договора.

3. да не приеме доставката, ако тя не съответства на изискванията на 

техническата спецификация.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да съдейства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като му предоставя цялата необходима информация 

за изпълнение на договора.

2. при добросъвестно и професионално изпълнение на договора - да заплати на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размера, сроковете и при условията, 

предвидени в договора.

3. да прегледа доставеното МПС с оглед съответствието му с вида, качеството и 

количеството, определени за извършване на доставката и при констатиране на 

несъответствие незабавно да уведомява за това писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

съответния негов представител.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действията и/или 

бездействията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в резултат, на които са настъпили вреди за трети 

лица при изпълнение на договора.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. при качествено, добросъвестно и в срок изпълнение на този договор да получи 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение, при условията, в размера и 

сроковете на този договор;

2. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемането на доставката съгласно клаузите 

на този договор;

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за 

изпълнение на този договор.

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:



1. да изпълни качествено, добросъвестно и в срок предмета на договора, и в 

съответствие с техническото предложение, клаузите на този договор и техническите 

спецификации;

2. преди предаването на МПС-то на Възложителя същото да премине прецизен 
технически преглед в оторизиран сервиз, посочен от Възложителя.

3. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви пречки, възникващи в хода на 

изпълнението, за чието отстраняване има право да иска указания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

4. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

5. да отстранява за своя сметка посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ недостатъци и 

пропуски в изпълнението;

6. да спазва всички приложими законови и подзаконови нормативни актове, 

имащи пряко отношение към изпълнението на този договор;

7. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я 

разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод 

изпълнението на този договор, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури 

спазването на тази клауза от всяко лице от екипа си и от подизпълнителите си;

8. да предаде доставения автомобил със съпътстващите го документи, 

необходими за по-нататъшното му ползване по предназначение.

9. да изготви и предостави за подпис от Възложителя приемо-предавателен 

протокол за изпълнената съгласно клаузите на този договор доставка.

10. да извършва за своя сметка всички работи по отстраняването на виновно 

допуснати грешки, недостатъци и др., констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от 

оторизирания сервиз, осъществяващ техническия преглед на МПС-то съгласно чл. 4, 

ал. 2, относно доставката.

11. Изпълнителят няма.право да прехвърля вземанията си по този договор на 

трето лице, без съгласието на СТОЛИЧНА ОБЩИНА.

VI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 11. Страните могат да изменят договора само по изключение, при условията 

на Закона за обществените поръчки.

Чл. 12. /1/ Настоящият договор се прекратява:

1. С изпълнение на договора; -

2. Договорът може да бъде прекратен:



. . . . .  . Щ  '

2.1. По взаимно съгласие изразено в писмена форма;

2.2. В 7-дневен срок след преминаванене на техническия преглед по чл. 4, ал. 2 

от договора, по желание на Възложителя изразено в писмена форма, в случай, че след 

изпълнение на задължението по чл. 10, т. 2 от настоящия договор се установят 

неизправности на автомобила.

2.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора с 10/десет/-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната 

страна.

2.4. С писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при

забавяне на доставката с повече от 5 /пет/ работни дни.

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 15-дневно 

писмено предизвестие, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключването 

му, не е в състояние да изпълни своите задължения.

Чл. 13. При наличие на неизправности в автомобила, установени след 

изпълнение на задължението на Изпълнителя що чл. 10, т.2, Възложителят може да не 

упражни правото си по чл. 12, ал. 1, т.2.2., като удържи стойността за отстраняване на 

констатираните недостатъци от стойността на дължимото плащане със съгласието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което се отразява в Приемно-предавателния протокол по чл. 4, ал. 3 

от настоящия договор.

V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ.

Чл. 14. Страните не отговарят за неизпълнение на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила.

Чл. 15. В случай, че по вина на “ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не бъде спазен срока за 

доставка по чл. 3 от настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % (половин процент) от стойността на 

недоставената стока за всеки просрочен ден, но не повече от 20% (двадесет процента) 

от тази цена.

Чл. 16. /1/ В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени сроковете за 

плащане, същият дължи законната лихва върху просрочената сума за периода на 

забавата.

/2/ Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката.



VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ

Чл. 17. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод 

изпълнението на настоящия договор, ще се решават по пътя на преговори, а при липса 

на съгласие - от компетентния съд.

Чл. 18. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 

разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 19. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор 

страните ще правят в писмен вид по пощата, по факс или имейл адрес (за Възложителя: 

so mladost@mail.bg и за Изпълнителя: гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 68, вх. 1, ап. 27), 

като за дата на получаването им ще се счита датата на завеждане в деловодството на 

страната или датата на получаването им по факс или имейл адрес.

Чл. 20. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при 

промяна на адресна или друга регистрация, в срок до 5 (пет) календарни дни, считано 

от датата на промяната.

Чл. 21. Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни 

екземпляра- два за Възложителя и един за Изпълнителя. "

Неразделна част от този договор са: Техническите спецификации от
документацията за участие, Техническо предложение.и Ценово предложение от оферта 
с per. №: РМЛ16 -  ГР94 -  1503/25.05.2016г. на Изпълнителя.

/Ваня Дилкова/

mailto:so_mladost@mail.bg


на зелените площи в междублоковите пространства в район "Младост ", разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: "Доставка на камион", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 
"Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 3: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина " Образец № 9

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста от 
Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 
*'Доставка па техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район “Младост ", разделена на три обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  1: "Доставка на камион",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  2: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
техническо оборудване "и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N° 3: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробилна машина ”

КАНДИДАТСТВА ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №. JL ,(посочва се номера на 
обособената позиция, за която кандидатства)

I. Представяне на участника:

N / л  ш .  LL ь

(Участника, партньорите в обединението/консорциума и подизпълнителите 
представят в свободен текст кратка история на фирмата, описание на дейността, 
ресурсните и организационни възможности)

II. След като проучихме условията за участие, с настоящата техническа оферта 
правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка:

1. Приемаме и декларираме, че сме готови, в случай че нашето предложение бъде 
прието и ние бъдем определени за изпълнител на поръчката, да доставим всички 
посочени в Техническата спецификация (Приложение № 1 към документацията за 
участие)стоки:

- за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 в срок от 
(не повече от 15 /петнадесет/) работни дни от датата на сключване 

на договора;
за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 в срок от ..........  (не повече от 60
/шестдесет/) календарни дни от датата на сключване на договора.

2. Предлагаме да изпълним обществената поръчка, в съответствие с обявата и 
условията на документацията.

3. Ще извършваме доставката на стоките, съгласно условията в проектодоговора -  
Приложение № 3 от настоящата документация.



"Доставка па техники и сервизна гаранционни поддръжка на част от нея, необходими за поддържане 
на зелените площи в меж‘д\-блоковите пространства в район "Младост ", разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Ns /: "Доставка на камион", ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N° 2: 
"Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
N° 3: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробилна машина " Образец М> 9

4. Характеристика на стоките, които предлагаме:

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: Доставка па камион

Технически характеристики 
(съгласно техническа спецификация)

Изисквания за технически характеристики
за доставка на камион - ....................втора
употреба (съгласно техническа 
спецификация)
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Ц /см /?С е.и  , XAdTiO/9y<oft>/?3r <?о 2f.o4 .Сд д  ' 7 СУ

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М> 2: “Доставка и сервизна гаранционна
поддръжка на техническо оборудване”

Вид
техника

показатели и брой (Съобразно 
Техническа спецификация)

параметри

1.

2. -
**>J.

4.

5.

6.

5. (Попълва се само за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  2) За изпълнението на поръчката
предлагаме:
5.1. Гаранционен срок на предлаганата техника - ........................ календарни месеца;
5.2. Време за реакция при повреда ............................................................ часове
/посоченото число трябва да е цяло/.
5.3. Предлагаме следното сервизно гаранционно обслужване:............................................

-За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: “Доставка и сервизна гаранционна 
поддръжка на дробилна м аш ина”

Вид
■ ■■ ......- ' --- -

показатели и брой (Съобразно параметри
техника Техническа спецификация)

?



5. (Попълва се само за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  3) За изпълнението на поръчката 
предлагаме:
5.1. Гаранционен срок на предлаганата техника - ........................  (минимум 12
/дванадесет/) календарни месеца;
5.2. Предлагаме следното сервизно гаранционно обслужване:..............................................
5.3. Да проведем обучение за обслужване, настройка и безопасна работа с машината на 
поне двама, посочени от Възложителя, служители.

Дата: f'-

(длъжност на представляващия участника)



на зелените площи в междублоковите пространства в район "Младост разделена на три обособени 
позиции: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № I: „Доставка на камион" , ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N9 2:
Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на техническо оборудване" и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 

Лг9 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка па дробил на машина ”  ОБРАЗЕЦ № 10а

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  

за ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: “Доставка на камион ”

от и / <  __________________
(име/ наименование на участника)

представляван о т ______________________________________________________
(име на представителя на участника)

за изпълнение на обществена поръчка, провеждана по реда на Глава двадесет и шеста 
от Закона за обществените поръчки чрез събиране на оферти с обява, с предмет: 
‘‘Доставка на техника и сервизна гаранционна поддръжка на част от нея, 
необходими за поддържане на зелените площи в междублоковите пространства в 
район "Младост разделена на три обособени позиции:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  1: "Доставка на камион",
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Ne 2: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
техническо оборудване " и
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  3: "Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на 
дробил на машина "

Предлаганата от нас обща цена за изпълнение на поръчката в частта й за

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ I:“Д ост авка  на к а м и о н ” 

възлиза на:

г

без ДДС .. З.1.Ш.
. у.О-Лг? .̂ Л.... .£0 ?... шеиогт. ..и..... шЛ&Г.... ./?&■.& а.

лв.

/ словом /

2 0  
лв.

словом
- /? £ & &  И

Т  Cj Oi Of/jcci

Приложение: Количествено-стойностна сметка за Обособена позиция № '

Дата: 2 Д - & Б -  2 0 Y < f f . Подпис и печат:
/име, длъжност/
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№ 3: „Доставка и сервизна гаранционна поддръжка на дробил на машина " ОБРАЗЕЦ № 10а

КО ЛИ ЧЕСТВЕН О -СТО Й Н О СТН А  СМЕТКА ЗА О БО СО БЕН А  ПОЗИЦИЯ № 1

№ СТОКИ

ип автомооил -  
с технически характеристики: 
Товароподемност- 4.5 тона: 
Кабина- Единична, 5 + 1 седалки: 
Двигател -  Дизелов;
Година на производство -ZOOJbiz
....... (след 01.01.2000г.);
Мощност<2:Г?..53 (над 2 000 куб.)

Единична цена в 
лв. без ДДС

%

ОБЩ БРОИ

ор.

Обща цена в 
лева без ДДС

S  ( VP'

Обща сума* в лева без ДДС: %  Ш
ДДС 4 ,

4 0 г 9 ЩОбща сума в лева с ДДС: 20

*Забележка: В сумата са включени всички разходи за изпълнение на поръчката, 
включително цената за необходимия технически преглед на МПС-то преди 
приемането му от Възложителя.

з


