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ДОГОВОР

Днес,

..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. „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, с адрес на управление гр. Велико
Търново, ул. „Ясен" № 1-3, тел: 062/649845, 062/649855, 0888419954, факс:
062/649895, e-mail: info@siraprint.com, представлявано от Симеон Николов
Василев, наричано по-долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ
се сключи настоящият договор, във връзка с покана № 5300-6801/14.11.2014 г..
Заповед № 22-1911/21.11.2014 г. за класиране на участниците и във връзка с
Рамково споразумение от 06.08.2013 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, но заявка", но обособена позиция 1
„Предоставяне на полиграфически услуги"

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане н функциоииране на областен
информационен
център - Велико Търново" по Договор № BG16IPO002-3.3.02-00013-C000!
от I2.07.20ll
г.. който се
осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинанснрана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
публикацията се носи от Оби/ииа Велико Търново и при никакви обстоятелства не .може да се счита, че този
документ отразява официалното становтце на Европейския съюз и Управляваи1ия орган.

1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение
да изработи и достави материалите, подробно описани в покана № 5300¬
6801/14.11.2014 г. и офертата на Изпълнителя, които представляват неразделна
част от този договор.

П. ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

2. Възложителят дължи на Изпълнителя за изработването и доставянето
на материалите възнаграждение в размер общо на - 170.10 (сто и седемдесет и
10 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 договоп се състави е два еднообразни екземпляра, по един
за всяка от страните и сф родписа от тях на всяка страница, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж. ДАНИЕЛ димидр!*^ ПАйШ
7
-Т7
Кмет на Община Велшсо ТъюновО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Даниела Д а н ч е ^
Началник отд^^Т^юджет"
Съгласуван с:
Десислава ЙонкорЯ"
Директор дирекциа:;(,Ира^а"
Надя Петрова
Директор Дирекци^яЮСОП
Мариела Цонйва
^
Директор на дирекция „Оощинсйо развитие''

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане и функциониране на областен
информационен
център - Велико Търново" по Договор № BG161PO002-3.3.02-00013-C000]
от 12.07.20!!
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 официалното становище на Европейския съюз и Управлявагция орган.
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Велико Търново

•

5000 в. Търново, П.К. 571
Тел.: 062 649 845, Факс: 062 649 895
E-mail: in fo@strapn n t.com

До ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОФЕРТА
от печатница СИРА - Велико Т ъ р н о в о
по покана 5300-6801/14.11.2014

Отпечатване на плакати - формат A3, едностранно
на картон двустр.хром мат 350 гр./м2, от готови файлове

пълноцветни,

Цена при тираж 162 бр. х 1,05 лв/бр. или общо: 170,10 лв
Посочените цени са без включен ДДС.
Срок за изработка: по договаряне.
Качеството е гарантирано.

20.11.2014 г.
Велико Търново

Управител:

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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