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ОБРАЗЕЦ № 1


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НАОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА НА IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП И НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП”:

От ................................................................................................................................................
( наименование на участника )

и подписано от ..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ...................................................................................................................
(длъжност)

След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет. 
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:
1. Приемаме да изпълняваме услугата, предмет на настоящата процедура за срок от датата следваща датата на подписването на договора до 30.04.2019 год. 
2. Дейностите ще бъдат изпълнени в съответствие с техническата спецификация и всички нормативни документи, свързани с качественото изпълнение на обществената поръчка. 
3. Телефонната връзка за предаване и приемане на информация (денонощно) ще се осъществява на тел.: …………………..………………… 
4.Задължаваме се да изпълним услугата съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по посочените в Ценовата оферта единични цени. 
5...................................(наименование на участника), се запознахме с изискванията към участниците и към изпълнението на поръчката, с изискванията за изготвяне и представяне на офертата и заявяваме, че ги приемаме.
Запознахме се със съответните приложения и с изискванията, посочени в Техническата спецификация. 
Въз основа на гореизложеното и позовавайки се на целите и изискванията на Възложителя и собствения си опит, нашето предложение за изпълнение на поръчката, в случай че ни бъде възложена, е описано по-долу както следва:
.................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
(Описание на Подход и методология за изпълнение на услугите)

………………………….г.                 			Участник: …………………….
(дата на подписване)

















































ОБРАЗЕЦ № 2



Д Е К Л А Р А Ц И Я
за срок на валидност на офертата


Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА НА IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП И НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП”


ДЕКЛАРИРАМ, че:

Срокът на валидност на офертата е 3/три/ месеца, считано от датата,определена за краен срок за получаване на оферти.





Дата:								Декларатор:
										/подпис/
















ОБРАЗЕЦ № 3




Д Е К Л А Р А Ц И Я 
ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 



Долуподписаният /-ната/ 						  , в качеството ми на	_________________________ (посочете длъжността) на  									(посочете фирмата на участника) - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА НА IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП И НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП”

Д Е К Л А Р И Р А М:



Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.




			г.                 				Декларатор: 			
(дата на подписване)
















OБРАЗЕЦ №4


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в  процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА НА IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП И НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП”

....................................................................................................................................................
( наименование на участника )

и подписано от ....................................................................................................................

................................................................................................................................................
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на ..............................................................................................................
(длъжност)



УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

	1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка – публично състезание, с предмет: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ ЗА ЗИМЕН СЕЗОН 2018-2019 ГОДИНА НА IV-ТОКЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПИРДОП И НА УЛИЧНА МРЕЖА НА ОБЩИНА ПИРДОП”

І. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА:

№
Видове дейности
Цена в лева
без ДДС
1
Цена за снегопочистване на 1 км. път в двете посоки
………………
/……..словом………/
2
Цена за опесъчаване на 1 км. път в двете посоки
………………
/……..словом………/

Цена на третиране с химически вещества за стопяване на леда и снега (техническа сол NaCl,) на 1 км. път в двете посоки
………………
/……..словом………/
3.
Цена за дежурство на техника за 1 час за две машини
………………
/……..словом………/


ІІ. ДЕКЛАРИРАМЕ, ЧЕ:
1. Декларирам, че участника, когото представлявам, желае да участва в процедурата за възлагане на горепосочената обществена поръчка при условията, упоменати в процедурните документи и приети от нас. 
2. С настоящото ценово предложение поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в настоящата документация и Договора към нея. 
3. За изпълнение на настоящата поръчка, в съответствие с условията на публикуваната документация за настоящата процедура, предлагаме да изпълним същата. 
4.Оферираните от нас цени включват всички разходи, необходими за изпълнението и качественото завършване на предмета на обществената поръчка, включително тези за подготовка на услугата, за материалите, за работната ръка, за механизацията и всички други присъщи разходи, съгласно нормативен акт и разходи, неупоменати по-горе. 
5.Предложенит единични цени са твърди и не подлежат на промяна за целия срок на договора.




………………………….г.                 			Участник: …………………….
(дата на подписване)



















Проект


ДОГОВОР 

Днес, ……….. 2018 година, в град Пирдоп, между подписаните:

         1.ОБЩИНА ПИРДОП, с адрес пл. "Тодор Влайков" № 2, представлявана от Ангел Пенчов Геров – Кмет на Община Пирдоп и ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, – гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 
и
         2. …………….., със седалище и адрес на управление ………………………, представлявано от …………………….. - …………… , наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, 
на основание чл.112 от Закона за обществени поръчки, проведена процедура за обществена поръчка по чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП – публично състезание и Решение №………………... на Кмета на община Пирдоп за избор на изпълнител на обществената поръчка, се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост "Договор", с предмет: "Извършване на дейности по зимно поддържане и снегопочистване за зимен сезон 2018-2019 година на IV-токласна пътна мрежа на територията на Община Пирдоп и на улична мрежа на Община Пирдоп"
Страните се споразумяха за следното:

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. По силата на настоящия договор, Възложителят възлага, а изпълнителят приема, срещу възнаграждение, да извърши снегопочистване на пътищата (патрулно и периодично), разчистване на снежни валове, преспи и с негонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове; обезопасяване на пътищата срещу хлъзгане: разпръскване на минерални материали (опесъчаване) с пясък, каменни фракции, сгурия (пясъко-солена смес) или химични вещества (натриев хлорид) на IV-то класната пътна мрежа на територията на Община Пирдоп и на уличната мрежа на Община Пирдоп, съгласно Приложение 1 и 2, неразделна част от настоящия договор.
Чл.2. Изпълнителят се задължава да извършва всички дейности по предходния член при необходимост по всяко време на денонощието, до тогава, докато се осигури нормална проходимост по общинските пътища при зимни условия.

ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3.(1)  Настоящия договор е със срок на действие от датата на подписването му до 30.04.2019 година.
(2) Срокът по предходната алинея може да бъде удължен в случай, че климатичните условия след неговото изтичане са неблагоприятни и налагат удължаване действието на договора.



ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4.(1) За изпълнение на възложената работа, Възложителят заплаща на изпълнителя:
1. Цена за снегопочистване на 1 км. път в двете посоки -	………………
/……..словом………/
2. Цена за опесъчаване на 1 км. път в двете посоки -	………………
/……..словом………/
3. Цена на третиране с химически вещества за стопяване на леда и снега (техническа сол NaCl,)на 1 км. път в двете посоки -	………………
/……..словом………/
4. Цена за дежурство на техника за 1 час за две машини-	………………
/……..словом………/
(2) В тези цени са включени всички елементи на ценообразуването, в т.ч. разходи за необходимите видове операции, които технологично са необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното й завършване и използваните материали. 
(3) Цената е валидна и се отнася за целия експлоатационен сезон зимно поддържане и снегопочистване.       
Чл.5. (1) Разплащането ще се извършва в рамките на одобрените и отпуснати средства на общината от републиканския бюджет, както и със средства на общината, определени за зимно поддържане.
(2) В случай на възникнали непредвидени обстоятелства по време и след изтичане на срока по настоящия договор (удължаване на зимния период, поява на обилни и трайни снеговалежи, образуване на преспи и поледици) стойността на настоящия договор може да бъде увеличена до приключване на непредвидените обстоятелства и отстраняване на последиците от тях.
 Чл.6.Заплащането на действително извършените видове и количества работи, до максималния размер на сумата по този договор, ще се извършва ежемесечно набазаоформениконстативнипротоколи,  в които задължително се включват: видове дейност, единица мярка, количествата и качеството на всяка от изпълнените дейности, и подписани от кметовете на населените места в общината, като представители на Възложителя.  
Чл. 7. (1)В рамките на 5 (пет) работни дни от края на всеки отчетен месец Възложителят, чрез определеното от него лице/а, съвместно с представители на Изпълнителя  изготвят и подписват констативен протокол за изпълнение на услугитепоДоговора, с което окончателно се определя месечната сума за плащане и се внася фактурата.Констативниятпротоколе неразделна част от месечната фактура.
(2) Плащанията се извършват до 5 (пет) работни дни от внасянето на фактурата с платежно нареждане по банков път, в лева по следната сметка на Изпълнителя:
Банка: …………………..
IBAN: …………………...
BIC: …………………….
Чл.8. Общата стойност на договора не може да надвишава .......................лева с ДДС.    

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.9. Възложителят има право на контрол върху качественото и в срок изпълнение на задачите по зимното поддържане /снегопочистване, опесъчаване и др. допълнително възникнали работи, свързани с осигуряване на безпрепятствено движение през зимния сезон/ предмет на настоящия договор, както и да степенува нуждите и да определя приоритетите на едно или друго направление.
Чл.10. (1) Възложителят има право да се намесва чрез упълномощените си представители в организацията на работа на Изпълнителя с оглед подобряване на ефективността и за предотвратяване разхищенията на ресурси.
(2) Възложителят има право, при конкретни извънредни или аварийни ситуации, да разпорежда за промяна на приоритетите, наемане на допълнителна техника, употреба на инертни материали и др. по преценка, след съгласуване с Изпълнителя.
(3) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя, определени части от пътната мрежа, преимуществено да бъдат обезопасявани с химически вещества, доколкото това не противоречи и е съвместимо с техническите условия за това.
(4) Възложителят има право: 1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;  2. да поиска допълване на изпълнената дейност/услуга в определен от него срок, като в такъв случай допълването се извършва в указан от Възложителя срок и е изцяло за сметка на Изпълнителя, когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат констатирани недостатъци;  3. да откаже да приеме изпълнението, в случай, че констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени.  
Чл.11. Възложителят е длъжен в рамките на своята компетентност да подпомага Изпълнителя в неговата работа.

Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
	Чл.12. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 2 % (два процента) от общата стойност на договора без ДДС, под формата на ............................
Определеният за изпълнител участник сам избира формата, под която да бъде представена гаранцията за изпълнение на договора: парична сума, внесена по посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ банкова сметка, безусловна неотменяема банкова гаранцияпри условията, определени в обявлението/документацията за обществената поръчка, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(2) Гаранцията за изпълнение покрива всяко неточно изпълнение на договора, в резултат на недобросъвестно поведение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и поправяне на некачествено изпълнени работи, които не са отстранени своевременно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3)Гаранцията се освобождава до 30 (тридесет) дни след приключване на договора, освен ако не е усвоена.
Чл. 13. (1) Изпълнителят е длъжен при изпълнение на възложените работи да спазва всички нормативни актове, документи и техническите изисквания, предвидени в „Технически правила за поддържане и ремонт на пътищата” (А „Пътна инфраструктура” – 2009 г.) – раздел IV „Зимно поддържане на пътищата”.
(2) Изпълнителят е длъжен да  поддържа  нужната  техника и извършва своевременно и качествено възложените му дейности съгласно договора, както и да осигури достатъчно количество материали (минерални материали и химически вещества) за зимно поддържане.
(3) Изпълнителят е длъжен да съгласува, при необходимост дейностите за зимно поддържане на пътищата, в съответствие с определената последователност на провеждане на снегозащитните мероприятия и в зависимост от нивото на зимно поддържане на конкретните пътища, както и да извършва зимното поддържане в  поредността на пътищата, определена от Възложителя.
(4) Изпълнителят е длъжен, в срок до 10 работни дни, след подписване на договора, да представи на Възложителя за предварително одобрениеплана за зимно поддържане, включително схеми за работните маршрути и празните пробези на всеки пясъкоразпръсквач.
(5) Изпълнителят е длъжен да започне дейностите по зимното поддържане, след съгласувате с Възложителя и след одобрение на изготвения от него план за зимно поддъжане.
(6) Изпълнителят е длъжен да не възлага работата или части от нея на подизпълнители, извън посочените в офертата на Изпълнителя, освен в случаите и при условията, предвидени в ЗОП]] / [да възложи съответна част от дейностите по Договора на подизпълнителите, посочени в офертата на Изпълнителя, и да контролира изпълнението на техните задължения (ако е приложимо);
(7)Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 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 възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП (ако е приложимо).
Чл.14. Изпълнителят е длъжен непрекъснато да уведомява Възложителя за реда на изпълнение на отделните видове работи, като предоставя възможност за контролирането им.
Чл.15. (1) В срок от 10 работни дни след подписването на договора, Изпълнителят да предостави на Възложителя, организационната си структура по компетенции на отговорните позиции с имена, адреси, телефони, факс и електронен адрес за връзка.
(2) При мероприятия на Главна дирекция «Гражданска защита», Служба «Пожарна и аварийна безопасност», КАТ, Полиция и други органи на реда, при кризи и извънредни ситуации, обявени по съответния  ред, Изпълнителят поддържа връзка със съответните органи и изпълнява разпорежданията им.
(3) Изпълнителят е отговорен за всички щети върху частна или обществена собственост, причинени поради небрежност от персонала му по време на изпълнението на услугите. Изпълнителят заменя или възстановява за своя сметка всяка собственост, повредена от него. Ако Изпълнителят не ремонтира, възстанови или замени такава повредена собственост в рамките на 10 календарни дни от получаването на уведомление от Възложителя, същият ще приспадне сума равна на разходите за замяна, възстановяване или ремонт на собствеността от следващото дължимо плащане към Изпълнителя. Такива удръжки или плащания, извършени за сметка на Изпълнителя, не му се възстановяват или изплащат.

V.  УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ

Чл. 16. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 3 или с достигане на предвидената в чл. 8 стойност;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, за което неизправната страна е била предупреждавана- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. В случаите на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
2. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора при условията на чл. 17, ал.4.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 30-дневно предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора.

Чл.17. (1) 1.Изпълнителят носи имуществена отговорност чрез заплащане на обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи в резултат на виновно неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор.
(2).При неизпълнение на поетите с настоящия договор задължения ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30% (тридесет процента) от цената на договора. 
(3).При забавено изпълнение на поетите с настоящия договор задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или неточно изпълнение на възложените с този договор видове работи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер от 0,5%  (нула цяло и пет процента) на ден от цената на договора за всеки просрочен ден, но не повече от общо 30% (тридесет) от стойността на договора.
(4).При системно неизпълнение (три или повече пъти) на задълженията по настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да го прекрати с 10 (десет) дневно писменно предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора. 
(5). Неизпълнението на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се констатира с двустранен протокол, който да бъде подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише такъв протокол, това обстоятелство се установява с подписването му само от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с описание на доказателствата, доказващи неизпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 18. (1).При доказване на неправомерно и нецелесъобразно изразходване на средства, същите подлежат на възстановяване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Доказването на неправомерно изразходване на средства да става с двустранен протокол.
(3) Средствата се възстановяват в 15-дневен срок от датата на протокола.
Чл. 19. (1). Неустойките по този раздел не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да търси обезщетение за вреди, ако те са в по – голям размер и ако са причинени от действия или бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
(2).При причиняване на ПТП и/или в резултат на лошо почистване (поддържане) на пътищата, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна имуществена отговорност и отговаря за тях пред потърпевшите и застрахователите. 

VІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

         Чл. 20.  Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на този договор.
Чл. 21. Ако в срока на договора възникнат препятствия за изпълнението му, всяка от страните е задължена да предприеме всички зависещи от нея разумни мерки за отстраняване на тези препятствия, дори когато тя не носи отговорност за тези препятствия. 
Чл. 22.  Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие с писмени споразумения, а при не постигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на РепубликаБългария по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл.23. За неуредените с настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове към него, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.
Чл.24. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в писмена форма.
Чл.25. Неразделна част от договора са: Списък на улици за почистване и опесъчаване с предимство и Списък на улици за второстепенно почистване и опесъчаване, Техническата спецификация на Възложителя и Техническо и Ценово предложение за изпълнение на поръчката  на Изпълнителя. 

Настоящият договор е изготвен и подписан в два еднообразни оригинални екземпляра – по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ					 ИЗПЪЛНИТЕЛ

ОБЩИНА ПИРДОП				……………………….
КМЕТ:					                       ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:
/АНГЕЛ ГЕРОВ/				                        /……………………./

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
/........................................./











