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,

2016 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@gmail.com, представлявано от Демир
Иванов, с партньори ЕТ „Авеста - Демир Иванов”, ЕИК 914161943,
представлявано от Демир
Иванов и „ВТТК” ЕООД, ЕИК 200611919,
представлявано от Добрин ~
Горанов, наричано по-долу накратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ
се сключи настоящият договор, във връзка с Покана с изх. № 53002426/21.04.2016 г., Заповед № 22-1018/13.05.2016 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

1.
Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение
да изработи и достави материалите, подробно описани в покана с изх. № 53002426/21.04.2016 г. и офертата на Изпълнителя, които представляват неразделна
част от този договор.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

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

2. Възложителят дължи на Изпълнителя за изработването и доставянето
на материалите възнаграждение в размер общо на 1370.07 (хиляда триста и
седемдесет и 07 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 подписают тях на всяка страница, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНбвС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ТърноврГх

Даниела Данчева - Началник/отдел „Бю^цжет^
Съгласуван е:
Десислава Йонкова -Директор на дирекция „Правна’!/
Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП
Нелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм”
Антония Папазова - Главен счетоводител на дирекция „Култура\и тури зъм ^
Петко Павлов - Управител на ОП „Спортни имоти”
/

Цанка Трухчева - Главен счетоводител на ОП „Спортни/Имоти”
Сашко Начев - Кмет на Кметство Русаля

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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Наименование на У частника:
Седалище по регистрация :

Д ЗЗД „Авеста ”
гр.Велико Търново, бул”България”
18,бх.А, ет.1

BIC; IB AN :
814161943

Булстат номер /Е И К /:
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
Демир Иванов

Лице за контакти :
е mail :

avesta. vt@gmail. com

ДО
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЛ. «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. 10 от Рамково
споразумение от дата 05.08.2013г 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 05.08.201 Зг.

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

НАЧИН НА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНАТА ПЕНА
Номер

Цена в лева

Вид разход
Нефотореалистичен печат на
винил - 150 х 60 см. = 0.9 m 2 за 1
бр. - 80 бр.; 0 .9 т 2 х 9лв/м2 =
8 .10лв/бр

648,00 '

Предпечатна подготовка - 4 часа
х 5лв/ч

20,00

Нефотореалистичен печат на
винил с размер 120 х 180 см. =
2 , 1 6 m 2 - 1 бр. ( х 9лв/м2 )

19,44

Предпечатна подготовка - 1час х
5лв/ч

(

5,00

Транспаранти - 2бр
нефотореалистичен печат на
винил 10x1 двустранен,
подлепяне и снаждане в
двустранен шев на джобове от
всички страни ( 54л.м. х
1.60лв/л.м ), поставяне на капси в
четирите края; печат 10x1
м=10м2х2=20 m 2 х 9лв/м2;
подлепяне 54 л.м х 1.60лв/л.м.;
капси - 4 бр х 0.50лв/бр
нефотореалистичен печат на
винил 8x1 м., двустранен,
подлепяне и снаждане в
двустранен шев на джобове от
всички страни, поставяне на
капси в четирите края; печат 8x1
м^16м2 х 9лв/м2; подлепяне 34 ■
л.м х 1'.60лв/л.м.: капси - 4 . бр х
0.50лв/бр

268,40

(

200,40’

графични проекти - 3 часа х
10лв/ч

30.00

предпечат - 3 часа х 5лв/ч

15.00

Указателни табели за лекоатлетическа
писта на СК „Ивайло”:
Фотореалистичен печат върху
PVC фолио - 0,35 m 2 х 5 бр. =
1. 7 5 m 2 х 20лв/м2 Лепене - 0,35
х 10лв/м2

m2

х 5 бр. = 1.75

Ламиниране - 0,35
1.75 m 2 х 9лв/м2

m2

35,00

m2

17,50

х 5 бр. =
15,75

(

50,00 -

Графични проекти - 5 часа х
10лв/ч
Предпечат - 2 часа х 5лв/ч
5

-

10,00 -

Табела - Кметство с. Русаля - 1
брцазмер 0.40 х О.бОм = 0.24м2 х
64лв/м2

15,36 ^

5,00

Предпечатна подготовка - 1ч х
5лв/ч
М онтаж на табелата - 0.24м2 х
5лв/2

1,20 /

Транспортни разходи -- 25.5км х
0.55лв/км

14,02 у
----------------------- —

Всички цени са без ДДС.
Дата: 10.05.2.016г

----------

/;
ПОДПИС И ПЕЧАТ^

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

