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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ИЗПЪЛНИТЕЛ; ДЗЗД „АВЕСТА" 
ОБЕКТ: „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на 
рекламни материали за нуждите на община Велико Търново, по заявка", 
по обособена позиция 2 „Доставка на рекламни материали" 

ДОГОВОР 

Днес,Ж://'Г-....2014 г., в гр. Велико Търново, между: 

1. Община Велико Търново, със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново пл. Майка България № 2, БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявано от Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново и Даниела 
Данчева - Началник отдел „Бюджет", наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. ДЗЗД „АВЕСТА", БУЛСТАТ 176550453, с адрес на управление гр. 
Велико Търново, бул. „България" № 18, вх. А, ет.1, тел: 0898642851, факс: 
062/622236 e-mail: avesta.vt(g>gmaiI.com, представлявано от Демир Петков 
Иванов, с партньори ЕТ „Авеста - Демир Иванов", ЕИК 914161943, 
представлявано от Демир Петков Иванов и „ВТТК" ЕООД, ЕИК 200611919, 
представлявано от Добрин Руменов Горанов, наричано по-долу накратко 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящият договор, във връзка с Покана с изх. № 5300-
6492/04.11.2014 г., Заповед № 22-1846/13.11.2014 г. за класиране на 
участниците и във връзка с Рамково споразумение от 05.08.2013 г. след 
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни 
материали за нуждите на община Велико Търново, по заявка", по 
обособена позиция 2 „Доставка на рекламни материали" 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен 
център - Велико Търново" по Договор № BGI61PO002-3.3.02-00013-C000] от 12.07.2011 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
доку.чент отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 



1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение 
да изработи и достави материалите, подробно описани в покана с изх. № 5300-
6492/04.11.2014 г. и офертата на Изпълнителя, които представляват неразделна 
част от този договор. 

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА. 

2. Възложителят дължи на Изпълнителя за изработването и доставянето 
на материалите възнаграждение в размер общо на 14073.57 (четиринадесет 
хиляди и седемдесет и три и 57 ст.) лева без ДДС. 

3. Плащането се извършва при условията и сроковете на глава III от 
рамковото споразумение. 

4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на рамковото 
споразумение. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните и се пор^иса от тях на всяка страница, както следва: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ШШЪШШТ^^^^^^п^ 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТЕОВ^ШЙО^^ 
Кмет на Община Велико ^ ъ р н о в ^ 

Даниела Данчева-
Началник отдея-^Бюджет" 

Съгласуван с: 
Десислава Йонков^^ 
Директор дирекци^ „Правна" 

Надя Петрова 
Директор Дирекция^СОП 

Мариела Цокева ^ 
Директор на дирекция „Общинско развити^" 

2 
Този документ е създаден в рамките на проект ,,Изграждане и функциониране на областен информационен 
център - Велико Търново" по Договор № BG161PO002-3.3.02-00013-C0001 от 12.07.2011 г., който се 
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 
документ отразява официапното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Наименование на Участника : ДЗЗД„Лвеста" 

Седалище по регистрация : гр.Велико Търново, бул"България" 
18,бх.А,ет.1 

BIC; IBAN : 
BIC: STSABGSF 

IBAN:BG31STSA93000004869611 

Булстат номер /ЕИК/: 814161943 

Точен адрес за 
кореспонденция: 

България, гр.Велико Търново, 
бул "България " 18, бх.А, ет. 1 

Телефонен номер : 0898 642 851 

Факс номер : 062/622 236 

Лице за контакти : Демир Иванов 

е mail : avesta. vt@gmail com 

ДО 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ПЛ. «МАЙКА БЪЛГАРИЯ» №2 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

Наименование на поръчката: 
„ Предоставяне на полиграфически услуги и 

доставка на рекламни материали за нуждите на 

община Велико Търново, по заявка" 

На основание т. 62.4.1 от документацията за участие за обществена поръчка с 
предмет „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за 
нуждите на Община Велико Търново, по заявка" и на основание т. 2 и т.Ю от Рамково 
споразумение от дата 05.08.201 Зг с предмет: „Предоставяне на полиграфически услуги и 
доставка на рекламни материали за нуждите на Община Велико Търново, по заявка", по 
обособена позиция 2 „Доставка на рекламни материали'", Ви представяме оферта за 
допълнителни рекламни материали и услуги, които не са включени в Рамково 
споразумение от 05.08.2013г. 



НАЧИН НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ЦЕНА 

Номер Вид разход Цена в лева 

1 Шапки с рекламно изображение 
1000 б р х блв/бр 

6000,00 ' 

2 Фланелки с рекламно изображение 4 
цвята - 1000 бр X блв/бр 

6000,00 , 

3 Хартиени торбички с рекламно 
изображение 
1000 б р х 1,29лв/бр 

1290,00 

4 Химикалки с рекламно изображение 
500 б р х 1,20лв/бр 

600,00 

5 Услуга за брандиране на офиса на 
ОИЦ - В. Търново 

Демонтаж лепенки 
3.83м2 X 5лв/м2 

19,15 • 

Нефотореалистичен печат на фолио 
8,53м2 X 9лв/2 

76,77 . 

Монтаж лепенки 
8.53м2 X 5лв/м2 

42,65 , 

Скеле - 1ч X 30лв/м2 30,00 

Предпечатна подготовка - Зч х 5лв/ч 15,00 • 

Всички цени са без ДДС. 

Дата: 11.11.2014г 
ПОДПИС И ПЕЧАТ 
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