КОМАНДВАНЕ НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ
1606, София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34

ПРОЕКТ!
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА
№ _____________/_______________

Днес, ___.___. 2015 г., в гр. София на основание чл. 101е, ал.1 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП) във връзка с резултатите от проведена
обществена поръчка по реда на Глава Осем „а” от ЗОП с предмет: „Сервизна
поддъръжка на автомобилна техника”, между:

1. СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ – ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 22 450, ЕИК
129010171, със седалище и адрес на управление 1606 София, област София,
община София, район „Красно село”, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, представлявано
от генерал-майор Андрей Илиев Боцев, в качеството си на Командир на
Сухопътните войски, наричан в настоящия договор ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
от една страна,
и
2. „..............” ..........., ЕИК .................., със седалище и адрес на управление ........
............, област ............., община ................, район „............”, ж. к. „..............”,
представлявано от ........................., в качеството на Управител, наричано по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ПО СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ
СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се съгласява и приема
за свое задължение в срока и при условията на този Договор да извършва при
необходимост следната комплексна услуга: „Сервизна поддръжка на
автомобилна техника, с цел поддържането и в постоянна техническа
изправност, съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1 към
Договора).
Сервизната поддръжка на автомобилната техника включва: пълно
техническо обслужване, технически прегледи, регулировки, смяна на маслата
на двигателя и трансмисията, подмяна на филтри и спирачни накладки, както и
всички видове ремонти на автомобилната техника и оборудването,
включително зареждане и ремонт на климатичната инсталация, съгласно
Технически изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.”
Обемът на обслужванията и ремонтите ще се конкретизира за всеки отделен
автомобил, чрез подаване на писменна заявка от оторизирани лица представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Марките и моделите на автомобилната техника предмет на услугата,
подлежаща на сервизно поддържане са посочен в Списъка на автомобилната
техника (Приложение № 2 към Договора).
(3) За извършената работа ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати
възнаграждение в размера, при условията и в сроковете, уговорени по-долу.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. (1) Общата стойност на договора е в размер ............. (.................) лева, с
включен ДДС за следните обособен позиции:
I. Обособена позиция – Леки и леки автомобили с повишена проходимост, място гр.
София.
II. Обособена позиция – Автобуси и микробуси, място гр. София.
III. Обособена позиция – Леки и леки автомобили с повишена проходимост, място гр.
Пловдив.
IV. Обособена позиция – Автобуси и микробуси, място гр. Пловдив.
Извършените по Договора услуги се заплащат по цени, съгласно Ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 3 към Договора) както следва:
1. За 1 човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ
ремонт на автомобилната техника по:
I. Обособена позиция – Леки и леки автомобили с повишена проходимост,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер на ................ (....................) лева;
II. Обособена позиция – Автобуси и микробуси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
сума в размер на .............. (..................) лева;
III. Обособена позиция – Леки и леки автомобили с повишена проходимост,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща сума в размер на ................... (..............) лева.
IV. Обособена позиция – Автобуси и микробуси, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща
сума в размер на ................... (..............) лева.
2. За вложените резервни части, материали и консумативи при изпълнение на
дейностите по договора, заплащането ще се извършва по цени на дребно в
търговската мрежа на декларираните доставчици, съгласно ал. 3 на влаганите
резервни части, материали и консумативи при извършване на текущите ремонти на
автомобилната техника, намалени с ............ отстъпка.
Горепосочените цени не подлежат на промяна за срока на действие на
настоящия договор.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва плащанията за
извършваните дейности по услугата по банков път на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез Военно
формирование ....................... в 30 (Тридесет) дневен срок по следната банкова
сметка посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: .......................................
BIC: ....................................
IBAN: ....................................
Титуляр на сметката:
и надлежно оформени и представени от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на следните
документи за всеки отделен автомобил:
1. Заявка/и за сервизно обслужване от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Документ за извършените дейности за всеки автомобил – Сервизна карта;
3. Протокол за приемане на извършеното сервизно обслужване на
автомобилната техника;
4. Оригинал на издадена фактура, която трябва задължително да съдържа
подробен опис на услугата (вида на извършените дейности) с единична цена и
цена на вложените резервни части и обща сума, с включен ДДС и подписана
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от представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
номер на договора.
Данните на Военно формирование .......................... за издаване на фактурата са следните:
БУЛСТАТ: .....................
МОЛ: .............................
(3) При извършването на ремонта и техническото обслужване
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи основните си доставчици на резервни части и да
декларира, че влаганите резервни части при ремонта няма да бъдат с по – висока
цена от цената на дребно в търговската мрежа.
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ промени номера на банковата сметка
посочена в чл. 2, ал. 2, същият следва да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3 –
дневен срок за това обстоятелство.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши уговореното в чл. 1 от
настоящия Договор в срок до 31.12.2015 г. Крайният срок на договора не е обвързан
със задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение на гаранционните срокове за
извършените от него дейности по отношение на ремонтите съгласно чл. 6 от този
Договор. Гаранционното обслужване ще се изпълнява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до
изтичането на гаранционните срокове за извършеното.
Чл. 4. Мястото на изпълнение на предмета на договора е сервизната база на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, находяща се в: ......................................................
ІV. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за повреди, причинени в резултат на
некачествен ремонт в рамките на гаранционния срок, считано от издаване на
фактурата.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на извършените от него
дейности по сервизното обслужване и ремонта на техниката и оборудването (при
необходимост) за срок не по-малък от две години или пробег от километри както
следва:
1. за двигател (включително подмяна на ангренажен ремък комплект с обтяжна,
паразитна ролки и водна помпа) не по – нисък от 50 000 км.;
2. за трансмисия (скоростна кутия, съединител комплект) не по – нисък от 50 000
км.;
3. за ходова част не по – нисък от 20 000 км.;
4. за запалителна система и електрическо оборудване не по – нисък от 15 000
км.;
5. горивна система не по – нисък от 15 000 км.;
6. за смазочна система не по – нисък от 15 000 км.;
7. за спирачна система не по – нисък от 20 000 км.;
8. за кормилна система не по – нисък от 20 000 км.;
9. за отоплителна и охладителна система не по – нисък от 15 000 км.
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гарантира качеството на извършените ремонтни
работи и качеството на вложените резервни части и консумативи за сроковете,
посочен в чл. 6, като в течение на тези гаранционни срокове се задължава да
извършва за своя сметка отстраняването на повредите възникнали в гаранционния
срок и дължащи се на лошо качество на извършения ремонт или на вложените
резервни части (материали), както и транспортирането на ППС до сервиза, ако е
необходимо.
(2) Рекламации за липси, повреди или лошо качество на извършените услуги
по договора при експлоатация на автомобилната техника (отклонение от
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параметрите от изискванията на нормативната и техническата документация,
счупване или нарушаване на работоспособността след извършени ремонти и/или
реглажни дейности) се предявяват от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 3 (три) дневен срок след констатирането им.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да отстранява проявилите
се в срока по предходната алинея дефекти или да замени дефектните резервни
части/консумативи с нови.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме действия за отстраняването на
дефектите и/или възникнали неизправности след писменото му уведомяване от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 8. Срокът за закриване на рекламацията се уточнява между
представителите на двете страни, но същия е не по-дълъг от 30 (Тридесет) дни от
подписването на Акта за рекламация. Рекламацията се счита за закрита с
подписването на Акт за възстановяване от представители на двете страни.
Чл. 9. Рекламацията е допустима, ако е направена в рамките на установения
гаранционен срок и установените пробези, съгласно чл. 6.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители е длъжен да оказва
необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора.
(2) Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на
договора да контролира извършваните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дейности, включително
качеството на извършената работа, без да пречи на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои представители за заявяване на
дейностите за сервизното обслужване и отговарящи за координацията по
изпълнението на Договора от негова страна за времето на действието му, а именно:
- ..........................................................................
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
съответното възнаграждение за извършеното техническо обслужване и ремонт на
превозни средства и свързаното с тях оборудване, при условията и начина,
определини в чл. 2 от настоящия Договор.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши
сервизното обслужване и ремонт на автомобилите в срока по чл. 3 от настоящия
договор.
Чл. 13. (1) При установяване от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
отклонения и недостатъци по договореното се съставя констативен протокол,
подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) Констативният протокол се изготвя в тридневен срок, считано от датата на
установяване на отклоненията.
Чл. 14. (1). Констатираните отклонения от договореното се отстраняват от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в 5 (пет) дневен срок от датата на подписване на
констативния протокол.
(2) Ако е необходим по-дълъг срок, той се определя от представители на
страните с двустранно подписан Приемо-предавателен протокол. Този срок не може
да бъде по дълъг от 15 (Петнадесет) календарни дни.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи сумата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно договорените условия с настоящия договор.
Чл. 16. Изпълнителят определя упълномощено лице (приемчик), което да
приема заявка за необходимия ремонт на автомобилите, а именно:
.................................................................................
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Чл. 17. В случай, че сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е извън
територията на гр. София, транспортирането на нуждаещите се от обслужване ППС
извън гарнизон гр. София до сервизната му база са за негова сметка.
Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява произтичащите от
този договор задължения с грижата на добър търговец и да упражнява правата си с
оглед защита единствено и само интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 19 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удостовери, че сервизната база е
негова собственост или наета за периода на действие на настоящия Договор, чрез
документ за собственост или Договор за наем.
(2) За нуждите на сервизната поддръжка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- да притежава софтуерна апаратура и стендове за извършване на
диагностика на двигател и системите на автомобилната техника;
- да притежава оборудване за измерване на емисиите на изгорелите газове на
автомобили с бензинови и дизелови двигатели;
- да притежава стенд за проверка на спирачното усилие, стенд за регулиране
на фарове, както и производствено оборудване за извършване на стругарски,
шлосерски и заваръчни дейности.
Чл. 20 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи лиценз по предмета
на поръчката на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да разполага с обучен и
квалифициран персонал и материална база осигуряваща качество, сигурност и
паралелно обслужване при изпълнение на услугите предмет на договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва техническото обслужване по
заявка, уточнен с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да приема и да извършва
ремонти в сервиза си на автомобилната техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предимство –
приемане в сервиза до 1 (един) ден след получаване на писмена заявка направена
от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Координатите за приемане на писмена заявка
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са:
..................................................................
Чл. 21. (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава материална база с която разполага
да осигурява качество, сигурност и едновременно приемане на няколко броя
автомобили с различни проблеми.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява възложената дейност по автомобилната
техника на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, незабавно или във възможно най – кратък технологично
необходим срок.
Чл. 22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага нови оригинални резервни
части осигуряващи гаранционните изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и безопасната
експлоатация на автомобилната техника, да представи документ за качество на
вложените резервни части, както и валиден Сертификат за управление на
качеството ISO 9001:2008 на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 23. При приемане на съответната автомобилна техника за ремонт,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва диагностика на неизправностите и изготвя писмено
предписание за отстраняването им. Представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да приеме изцяло или да коригира обема на предписанието, изготвено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Въз основа на утвърденото от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предписание за
отстраняване на неизправностите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изготвя сервизна поръчка, в
която се посочва и срока за извършване на ремонта. Копие на сервизната поръчка
се връчва на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се прилага като неразделна част от
документацията на автомобилната техника за техническо обслужване и/или ремонт,
извършени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за срока, съгласно чл. 6 от
Договора.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши за своя сметка отстраняването
на повредите възникнали в гаранционния срок и дължащи се на лошо качество на
извършения ремонт или на вложените резервни части и консумативи.
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Чл. 25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на доставка на стоки,
необходими за реализиране на предмета на настоящия Договор, изискващи
оформянето на митническа процедура, внос от държави извън ЕС, да приключи
митническия режим по вноса на своя територия и за своя собствена сметка.
Чл. 26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води регистър на поръчките и при
приключване на ремонта да представя на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
екземпляр (ксерокопие) на поръчката надлежно попълнена и оформена заедно с
фактура за извършените ремонтни работи и вложени резервни части.
Чл. 27. При осъществяване на техническото обслужване и текущите ремонти,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да влага в автомобилната техника само нови и нерециклирани
резервни части, материали и консумативи, придружени със съответните документи
за произход и качество и отговарящо на изискванията на производителя на
съответната марка.
Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава повредите да се отстраняват
незабавно или във възможно най – съкратени срокове. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
не разполага със складова наличност от определените резервни части, нужни за
извършване на ремонтите, срокът на извършването им се удължава с времето
необходимо за доставка на съответните резервни части, но с не повече от 10 (Десет)
работни дни. За това обстоятелство ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено уведомява
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще осигурява охрана на автомобилната техника и
оборудване, изчакващи доставка на части и извършване на ремонт.
VІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
Чл. 29. В случай на забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при изпълнение на
услугата той дължи неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не
повече от 15 % от дължимата сума.
Чл. 30. В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се забави със заплащането на
уговорената в настоящия Договор сума, той дължи неустойка в размер на 0,5 % за
всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от дължимата сума.
Чл. 31. При лошо изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер
на 5 % (пет на сто) от стойността на некачествените стоки.
Чл. 32. При частично неизпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 5 % (пет на сто) от стойността на неизпълнената част.
Чл. 33. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от
правото й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над
размера на неустойката.
VІІІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 34. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията
си, ако неизпълнението на задълженията е предизвикано от действието на
непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден характер и извън
разумния им контрол, възникнало след сключване на договора, което прави
изпълнението невъзможно (форсмажорно обстоятелство, непреодолима сила).
Страната, която се позовава на форсмажорно обстоятелство, трябва да докаже
причинната връзка между неизпълнението на задълженията си и непреодолимата
сила.
(2) Настъпването на форсмажорното обстоятелство по ал. 1 се доказва с
надлежно оформен документ от компетентен държавен орган и се фиксира със
съставяне и подписване на двустранен протокол.
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(3) Страната, която се позовава на форсмажорното обстоятелство, трябва в 3
(три) дневен срок от настъпването му, писмено да уведоми за това другата страна.
При неизпълнение на това задължение страната няма право да се позовава на
форсмажорни обстоятелства.
(4) Неизправната страна, която е била в забава при настъпването на
непреодолимата сила, няма право да се позовава на форсмажорно обстоятелство.
(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното обстоятелство се е
случило вследствие на неположена дължима грижа от страна по този договор или
ако при полагане на дължимата грижа това обстоятелство може да бъде
преодоляно.
(6) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията се
спира.
IХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 35. Този договор се прекратява на следните основания:
1. с изпълнението и отчитането на поръчката;
2. по взаимно съгласие между страните изразено в писмена форма;
3. При изчерпване на лимита от финансови средства по чл. 2, ал. 1 от
настоящия договор.
Чл. 36. (1) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в съответствие с
българското законодателство ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ сключва Договор за продължаване
на договора с правоприемника. Договорът за продължаване на настоящия договор
се сключва само с правоприемник за когото не са налице обстоятелствата по член
47, ал.1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки, посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки и изискванията
относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят
промени в настоящия договор. Когато при преобразуването дружеството на
първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия
изпълнител – правоприемника.
(2) При преобразуване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако правоприемника не отговаря на
условията на предходната алинея, изр. Второ, настоящият Договор се прекратява по
право, като изпълнителят, съответно правоприемника дължи обезщетение по общия
исков ред.
Чл. 37 (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се забави повече от 5 дни с
изпълнението на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
Развалянето има действие от деня, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил писмено
предизвестие.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
предприеме действия по изпълнението му в 3 (три) дневен срок от сключването на
договора.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. (1) За целите на този договор адресите за кореспонденция на страните
са:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София, бул. „Генерал Тотлебен” № 34, тел: 02/9223408,
факс: 02/9223413, E-mail: dop_sv@abv.bg
- на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ..................................................................................
(2) Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси,
без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения,
уведомления и други подобни.
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Чл. 39. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително
уговорените условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като
цяло.
Чл. 40. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения
договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или
неизпълнението му както и за всички въпроси, неуредени в този Договор се прилага
българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване
пред съответния съд.

Този договор се състои от 8 (Осем) страници, като включва още:
1. Приложение № 1 – Технически Спецификации;
2. Приложение № 2 – Списък на автомобилната техника подлежаща на сервизно
поддържане при необходимост;
3. Ценово предложение на Изпълнителя;
4. Свидетелство за съдимост на представляващия Изпълнителя;
и се състави и подписа в два еднакви оригинални екземпляра, по един за
всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: .........................

КОМАНДИР
НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

„.................” ..............

ГЕНЕРАЛ – МАЙОР
АНДРЕЙ БОЦЕВ

УПРАВИТЕЛ
.........................................
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