
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ВАКОЛОР" ООД, гр. Пловдив 
ПРЕДМЕТ: „Изготвяне на технически проекти по обособени позиции: 
Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство на 
хълм „ Трапезица"" 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал. 1 от ЗОН във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес . f^. fr. 2015 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико 
Търново, пл. „Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана 
по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 
2. „ВАКОЛОР" ООД", наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: 

град Пловдив, бул. „Източен" № 109, ЕИК: 115782259, тел. 0888 24 98 98, e-mail: 
office@vacolor.com, представлявано от Васил Ращков Стоев - Управител, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изработи съгласно 
изискванията на обществена поръчка за „Изготвяне на технически проекти по обособени 
позиции: Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното 
наследство на хълм „Трапезица"". 

Проектът трябва да има съдържание съгласно техническото задание. Видът и обемът 
на дейностите са в съответствие с обхвата на обществената поръчка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със свои 
ресурси. 

Чл.2. Срокът за изпълнение на проекта в обхвата на поръчката е съгласно срока, 
предложен в офертата на Изпълнителя: 30 /тридесет/ работни дни. 

Чл. 3. Договора влиза в сила, от датата на подписването му и се сключва за срок от 1 
(една) година. Срокът за изпълнение на проекта тече само след получаване на възлагателно 
писмо за осигурено финансиране. Възлагането на проекта в обхвата на поръчката е само при 
осигуряване на финансиране. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случай на невъзлагане на проекта. 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.4 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената 
сума за изпълнението на възложеното, чиято обща стойност е 18 300,00 (осемнадесет хиляди 
и триста) лева без ДДС, а с ДДС 20% - 21 960,00 (двадесет и една хиляди деветстотин и 
шестдесет) лева. 

Стойността на видовете проектни работи е определена, съгласно Методика за 
определяне на минималния размер на проектните работи по отделните специалности, 
установени с браншовите Ценови правилници на Камарата на архитектите и Камарата на 
инженерите в инвестиционното проектиране. 

(2) Възнаграждението се заплаща както следва: 
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„Изготвяне на технически проекти по обособени позгщш: Позття 1: „Проект за модерен център за 
гштерпретация на културното наследство на хълм „ Трапезгща " " 

- 30 % авансово плащане в срок от 7 (седем) дни от получаване на възлагателно писмо 
за осигурено финансиране. Авансът се превежда в срок след осигуряване на средствата за 
същия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след предаване на проектната 
документация и подписване на приемателно-предавателен протокол за приемане на проекта 
от Възложителя и издаване на фактура. 

(3) Ако след приемането на изработения проект ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира 
недостатъци, до отстраняването им той има право да задържи дължимата сума. Задържането 
на дължимата сума при тези обстоятелства не е забава и не влече нейните последици. 

(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване 
на недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с последиците 
предвидени в него. 

(5)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост и допълнително 
възложени работи по проекта, налагащи се от възникнали промени на обстоятелствата, 
свързани с обекта на настоящия договор и които налагат последващо необходимо изменение 
на проекта за използването му по предназначение. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5 Възложителят е длъжен: 
1. да укаже мястото на обекта; 
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на 

поръчката; 
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката; 
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.6 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него 
срок отчетна информация по повод реализацията на поръчката. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на 
поръчката да следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 
действащите нормативни технически изисквания. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи, разрещителни и др. необходими за цялостното последващо използване на 
проекта. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при 
изпълнение на поръчката, да иска поправянето на недостатъка в определен от него срок, за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата по 
проекта не се счита приета. 

(5) При изработване на проект с характеристики, различни от договорените, освен 
задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащането на възнаграждението. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие 
на: 

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност; 
3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените 

работи. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на 
поръчката уговореното в настоящия договор възнаграждение. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърщи възложената работа качествено и в срок, 
съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се ръководи от действащите 
в страната технически изисквания и окомплектова проекта с необходимите документи 
(разрещителни, съгласувания и др. ако такива се изискват). 

(3) Привличането на подизпълнители за извършването на отделни работи става със 
съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. За извършената от подизпълнителите работа, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря като за своя. 

Чл.8 (1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 
обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши своевременно в срокове указани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ налагащи се преработки или поправки, ако това е необходимо. 

Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър 
търговец и в защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 0,1% от 
стойността на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащане на възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за законосъобразността, качеството, пълнотата и 
приложимостта на изработения от него проект. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ претърпи вреди в 
резултат на недостатъците на проекта. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за действително претърпените вреди. 

Чл.10(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да използва проекта без разрешение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за целта, за която е бил поръчан. 

Чл.11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при 
извърщване на работата е допуснал отклонения от изискванията задължителни съгласно 
нормативни актове или от указанията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че няма да разпространява на трети лица факти, 
данни, обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на този 
договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три работни дни от поискването да 
предоставя информация, изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в подходящ вид. 

V. ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ 

Чл.13 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с писмено предизвестие: 
1. ако се просрочи изпълнението с повече от 5 (пет) дни. 
2. ако проекта не отговаря на изискванията относно обхвата и съдържанието му 
3. ако изработеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е 

невъзможно използването му по предвиденото в договора предназначение. В този случай 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение. Отделно от това ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на обезщетение по общите правила. 

4. при виновно неизпълнение на задълженията по настоящия договор изправната 
страна има право да развали договора по общия ред. В този случай неизправната страна 
дължи на изправната обезщетение в размер на 10 % от стойността на обществената поръчка. 

5. при прекратяване на договора или развалянето му поради това, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си, последния дължи връщане на получените 
авансово суми, в случай на предоставен аванс, в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
срок. При забава на плащането ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи законна лихва за периода на 
просрочването. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 14 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
- по взаимно съгласие на страните; 
- с изтичане срока на договора; 
- с извършване на възложената работа; 
- едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие; 

Чл.15 (1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор 
се решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -
чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право. 

Чл. 16 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 Търговския закон и Закона 
за задълженията и договорите. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване 
пред компетентния съд. 

Неразделна част от^оз'и договор е представена оферта на Изпълнителя. 
Този договор се съста^Хр Два еднообразни екземпляра по,един за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕ. 
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАГиЖ" \ %} 
Кмет на ОбщинаВ^лц}ю\ърн{)в(/ i 

Даниела Данчева-
Началник отдел"^Бюджет" 

Съгласували: 
Десислава ЙоккбЩ^ 
Директор Дирекция „Прайна" 

Надя Петрова 
Директор Дирек]^Ь ОСОП 

арх. Донка/Колева 
Главен експерт „Кул^у!)^^ туризъм" 
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Образец № 2 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от „Ваколор'' ЕООД 

и подписано от Васил Рашков Стоев, ЕГН 

в качеството му на Управител на фирма „Ваколор" ЕООД, гр. Пловдив 

Уважаеми членове на Комисията, 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: Изготвяне на 
технически проекти по обособени позиции: 
Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство 
ни хълм f, Трапезица'"' 

при условията, посочени в публичната покана и приети от нас. 

2. Приемаме срокът на валидност на предложената оферта да бъде 60 /Шестдесет 
календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертата. 

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 
с направените от нас предложения и в съответствие с условията на предложен от Вас 
договор. Срокът за изпълнение на поръчката е; 30 работни дни 

4. Техническо предложение: Концепция на проекта, организация и методология на 
изпълнението му. 

Представяне на художесвено-идеен проект. Художествено-пространствено оформление 
(експозиционна площ), концепция, цветови климат, тотал дизайн и графично 
оформление на: 

8 бр Табла (по-зададен тематичен план), 
7 бр Експозиционни витрини (всяка от която с по три секции), 
5 бр Интерактивна компютърна система с тъч скрийн възможности, 
2 бр Интерактивна система с видеоекран 
1бр Проект за макет на хълма „Трапезица'' 
2 бр Проект за инвалидна рампа (тип стьлбищна платформа) 
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Фирма „ В А К О Л О Р " Е О О Д е създадена през 2003 год. в гр. Пловдив като 

дружество с ограничена отговорност и с цел осъществяване на художествено 

проектиране и изпълнение на идейни проекти. 

Управител на дружеството е Васил Рашков Стоев - художник, член на Съюза 

на Българските художници. 

Основни дейности на дружеството: 

• Художествено пространствено оформление на музеи 

• Художествено проектиране на пластични форми /интериор и екстериор/ 

• Художествено проектиране на плакати, билбордове, брошури, листовки, 

информационни бюлетини, дипломи, сертификати от проведени 

обучения, дипляни, флаери, покани, лого и слоган, постоянни 

обяснителни табели, календари, бележници, етикети и др. 

• Подготовка за печат и печат на проект 

• Разпространение на рекламни материали 

• Монтаж и демонтаж на пластични форми 

• Подготовка и провеждане на пресконференции, семинари, работни 

срещи и др. 

• Публикации, съобщения и репортажи 

• Банери 

• Интернет портали 

Някои по големи реализирани проекти: 

• Организиране, проектиране, изпълнение и провеждане на 

представителна изложба в Европейски парламент на тема 

„Европейското откриване на Черно море" 

• Художествено пространствено оформление и изпълнение на проекта 

„Исторически музей Рилски манастир" 

• Дейности по осигуряване на информация и публичност при реализация 

на проект „Предизвикателства и възможности при побратимяване на 

градовете", финансиран по програма „Европа за гражданите" и договор с 

Община Пловдив. 

• Художествено проектиране на интериорна пластична форма и 

художествени пана в сградата на „ С Т И Л М Е Т " - София 

• Външна художествена реклама на Международен Панаир - Пловдив - -

проектиране и изпълнение / Х 

ч 
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Художествено пространствено оформление /аранжиране/ и изпълнение 

на щандове по договор с Международен Панаир - Пловдив 

Проектиране, подготовка за печат на художествени албуми - „България" 

„Поморие" и др. 
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Анализа и систематичното изследване обхвата на настоящата поръчка, 
предполага подготовка и изпълнение, което е от една страна иновативно, 
съвременно, а от друга, съотнесено към епохата. 
Цветовия климат и графичното оформление предполагат съобразяване с 
архитектурата, интериора и екстериора на обекта. 
Фирма „Ваколор" ЕООД разполага за целта с модерна база и 
висококвалифициран екип за реализиране на настоящата поръчка. 

1. Информационни табла (по-зададен тематичен план). 

Обща информация: 

Концепцията, цветовия климат и графично оформление на таблата трябва да е 

съобразен с архитектурната цялост и особености на обекта, умело поднесени 

като информация и съобразени (тематично) с духа на епохата, за която се 

отнасят. 

Текстовата част да е четима (добре видима и с подходящ кегел на буквите), 

цветово издържана, и не на последно място, да е на неодходимото ниво за 

оптимална видимост от посетителите. 

Илюстративният материал трябва да е с необходимото качество (висока 

резолюция, добре балансирана цветност и т.н.). Когато снимковият материал е 

показателен, да е на неодходимото ниво за оптимална видимост от 

посетителите. 

Техническа информация за изпълнение на инфомационни табала: 

Материал: PVC плоскост или стъкло. 
Размер ~ 2100 х 1400 mm 

За изпълнение на информационните табла е предвиден плоскост с минимална 

дебелина 10 мм. 

Сто процента прозрачност във видимите части на предвидения материал. 

Двустранен пъноцветен U V печат. (Двустранният частичен пъноцветен печа/е 

с цел постигане на кинетичен - 3D ефект) 
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Монтаж и крепежни елементи: 

За монтаж на таблата са предвидени дистационерни втулки о 30 мм. 

Информационните табла ще са с отстояние от стената не по малко от 30 мм. 

Изпълнение: 

За изпълнение на информационните табла фирма „Ваколор" Е О О Д разполага 

със съвременен широкоформатен U V принтер. 

Сто процента авторски контрол върху процеса. 

2. Експозиционни витрини (всяка от която с по три секции): 

Обща информация: 

• Концепцията, цветовия климат и графично оформление на витрините 

трябва да е съобразен с архитектурната цялост и особености на обекта. 

• Да са с отлична видимост от всички страни. 

• Експозиционната витрина се състой три модула, като всеки от трите 

модула е размер 600 х 600 мм и различна височина. 

• Трите модула е предвидено да са лесно разделими един от друг с оглед 

спецификата на експониране или за конретното мероприятие. 

• За всеки от модулите, в неекзпозиционната площ, е предвидена 

отваряема част със заключване. 

• Стъклен или P V C прахоустойчив капак със заключване. 

Материал: 
еталбонт, метал, дърво, P V C плоскост или стъкло. 

Размер ~ три модула - всеки от които е с размер 600 х 600 х п mm 

Монтаж и крепежни елементи: 
Подвижни (с оглед спецификата на експониране или за конретното 

мероприятие) 

със скрита система за заключване. 
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Изпълнение: 
За изпълнение на експозиционни витрини е предвиден основен материал 

еталбонд и стъкло (PVC) 

Сто процента прозрачност във видимите части на предвидения материал. 

За изпълнение на експозиционни витрини фирма „Ваколор" Е О О Д разполага с 

C N C - Рутер. Манипулациите включващи С 0 2 - Лазерно рязане ще се 

извършат от фирма подизпълнител при сто процента авторски надзор. 

Сто процента авторски контрол върху процеса. 

3. Интерактивна компютърна система с тъч скрийн възможности 

Обща информация: 

• Концепцията, цветовия климат и графичен дизайн на „Интерактивната 

компютърна система с тъч скрийн" трябва да е съобразен с 

архитектурната цялост и особености на обекта. 

• Да е интуитивна за потребилите (независимо от възрастовите граници), 

да е с отлична разделителна способност и лесна за обслужване от 

персонала. 

• Многоезичен софтуер, позволяващ на потребителите интуивно да 

преминават от един на друг език. 

• „Интерактивна компютърна система с тъч скрийн" е предвидена да е с 

размер на диагонала на дисплея 27 инча. 

• Тъч скрийн възможности. 

Монтаж и крепежни елементи: 

Подвижно рамо - позволяващо движение на дисплея около оста на закрепване 

10 градуса. 

Изпълнение по индивидуален проект на „Интерактивна компютърна 
система с тъч скрийн": 

За изпълнение на „Интерактивна компютърна система с тъч скрийн') е 

предвиден основен материал еталбонд и PVC. 
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За изпълнение на „Интерактивна компютърна система с тъч скрийн" фирма 

„Ваколор" Е О О Д разполага с C N C - Рутер. Манипулациите включващи С 0 2 -

Лазерно рязане ще се извършат от фирма подизпълнител при сто процента 

авторски надзор. 

Сто процента авторски контрол върху процеса. 

4. Интерактивна система с видеоекран 

Обща информация: 

• Концепцията, цветовия климат и графичен дизайн на „Интерактивната 

система с видеоекран" трябва да е съобразен с архитектурната цялост и 

особености на обекта. 

• Отлична разделителна способност и лесна за обслужване от персонала 

(промяна на мултимедията). 

• „Интерактивната система с видеоекран" е предвидена да е с размер на 

диагонала на дисплея 80 инча (203cm). 

Монтаж и крепежни елементи: 
Неподвижно с отстояние от стената не по-малко от 30 мм. 

Изпълнение по индивидуален проект на „Интерактивна система с 
видеоекран": 

За изпълнение на „Интерактивната система с видеоекран" е предвиден 

основен материал еталбонд и PVC. 

За изпълнение на „Интерактивна компютърна система с тъч скрийн" фирма 

„Ваколор" Е О О Д разполага с C N C - Рутер. Манипулациите включващи С 0 2 -

Лазерно рязане ще се извършат от фирма подизпълнител при сто процента 

авторски надзор. 

Сто процента авторски контрол върху процеса. 
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5. Проект за макет на хълма „Трапезица" - Възстановка 

Обща информация: 

• 3 D възстановка на историческия хълм „Трапезица" оформление на 

макета. 

• 3 D печат на триизмерен модел по зададена форма с помощта на цифров 

модел. Реализира се като адитивен процес, като се нанасят 

последователни слоеве от материала, така че да оформят искания 

предмет. 

• Размер 2000 X 2000 m m 

Материал: 
Различни видове по структура и цвят полимери 

Монтаж и крепежни елементи: 
• неподвижна 

• Витрина разработена по индивидуален проект в унисон с 

експозиционните витрини. 

Изпълнение: 
За изпълнението фирма „Ваколор" разполага с висококфалифициран 

специалист, който ще разработи 3 D цифров модел. 

Изработката на макета ще се извърши на 3 D Принтер, от външна фирма, при 

сто процента авторски надзор. 

Сто процента авторски надзор 
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6. Проект за инвалидна рампа (тип стъбищна платформа) 

Обща информация: 

• Стълбищната платформа за прави стълбища. 

• Анодизираните алуминиевите релси, херметически затвореното 

окабеляване и специалното боядисване подходящо за външна 

инсталация. 

• Индивидуален дизайн, съобразен с архитектурната цялост и 

особености на обекта. 

• Платформата оперира на акумулаторни батерии и може да работи при 

временно спиране на тока. 

• Благодарение на автоматичните предпазни бариери, стълбищната 

платформа може да се използва самостоятелно от хора с различни 

увреждания напълно безопасно. 

• Платформата разполага със стоп устройства, които я спират ако 

докосне обект на пътя си. 

Техническа информация, монтаж и крепежни елементи: 

Максимален товар 250.00 кг 

Дължина на релсовия път до 10.00 м 

Скорост 0.1 м/сек 

Наклон 10°-45° 

Широчина на платформата, когато 450 мм 

е във вдигнато положение на долна 

или горна спирка 

Размер на платформата 1000X800 мм (стандартно) 

Версия Монтаж към стена и на опорни 

колони 

Инсталация Външна - полиестерно прахово 

боядисване, цвят R A L 7035, релси 

от екструдиран алуминий 

Фиксация Химически или стандартни 

анкерни болтове 

/ 
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Изпълнение: 
Изпълнение по индивидуален проект: 

Изработката на инвалидната платформа ще се извърши от външна фирма, по 

индивидуален проект, при сто процента авторски надзор. 

Сто процента авторски надзор 

Дата: 15. 04. 2015 Васил Рашков Стоев ..... 

/ подп,||;;|1 п^чат/ 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти по обособени 
позиции: 
Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното 
наследство на хълм „Трапезица"" 

ОТ: „Ваколор" ЕООД 
с адрес: град Пловдив, булевард: „Източен", № 80, Бизнес Център МИКРОН, Офис 202; 
пощенски код: 4000; 

тел.: +359 888 24 98 98, e-mail: office@vacolor.com, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 115782259, 

Регистрация по ЗДДС: 115782259 

Разплащателна сметка: 

IBAN: ] 

BIC код на банката 

Банка: 

Град/клон/офис: Пловдив, клон 6 

Адрес на банката: ул. „Райко Даскалов" - 5 1 , 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: Изготвяне на технически проекти 
по обособени позиции: 
Позиция 1: „Проект за модерен център за интерпретация на културното наследство 
на хълм „ Трапезица"" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: IBAN: \, BIG код: 1 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. у 

mailto:office@vacolor.com
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3. предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на позицията е в размер на: 

18 300 лв / осемнадесет хиляди и триста/ лева без ДДС 
21 960 лв / двадесет и една хиляди деветстотин и шестдесет лева/ лева с ДДС 

- Аванс: 30 %, платим в срок 7 дни от получаване на възлагателно писмо за осигурено 
финансиране. Авансът се превежда в срок след осигуряване на средствата за същия от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

- Срок за окончателно плащане: 30 /тридесет/ дни след осигуряване на финансиране и 
след предаване на проектната документация и подписване на приемателно-предавателен 
протокол за приемане на проекта от Възложителя и издаване на фактура. 

4. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. при несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се 
взема предвид изписаното с думи. 

Посоченото възнаграяздение включва: 

Представяне на художесвено-идеен проект. Художествено-пространствено оформление 
(експозиционна площ), концепция, цветови климат, тотал дизайн и графично 
оформление на: 

8 бр Табла (по-зададен тематичен план), 
7 бр Експозиционни витрини (всяка от която с по три секции), 
5 бр Интерактивна компютърна система с тъч скрийн възможности, 
2 бр Интерактивна система с видеоекран 
1бр Проект за макет на хълма „Трапезица" - Възстановка 
2 бр Проект за инвалидна рампа (тип платформа) 

И всички други съпътстващи изпълнението на посочените дейности разходи. 

Дата 15. 04.2015 Подпис и печат:. . . . . . . . . . .у. 
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