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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, aop@aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

А О П 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 
00073-2016-0022 

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
БЗ Публичен 
•Секторен 
I. i ) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: 
Велико Търново 

код NUTS: 
BG321 

Пощенски код: 
5000 

Държава: 
BG 

Лице за контакт: 
Надя Петрова, Милена Курдова 

Телефон: 
062 619228; 062 619229 

Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
062 619231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/419/ 
1.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 
• Министерство или друг държавен орган, • Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни 
подразделения 

• Национална агенция/служба [~|Европейска институция/агенция или 
международна организация 

ЕЗ Регионален или местен орган • Д р у г тип: 
3]Регионална или местна агенция/служба 
1.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 

Обществени услуги 

• Отбрана 
• Обществен ред и сигурност 
• Околна среда 
• Икономически и финансови дейности 
• Здравеопазване 
1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 
• Производство, пренос и разпределение на газ •Железопътни услуги 

и топлинна енергия 
• Електрическа енергия • Г р а д с к и железопътни, трамвайни, 

тролейбусни или автобусни услуги 
• Д о б и в на газ или нефт •Пристанищни дейности 
• Проучване и добив на въглища или други • Летищни дейности 

твърди горива 

[~~] Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура 

• Социална закрила 
• О т д и х , култура и вероизповедание 
•Образование 
• Д р у г а дейност: 
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• Вода [ IДруга дейност: 
• Пощенски услуги 

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА 
II.l) Обект на поръчката 
• Строителство | |Доставки МУслуги 
II.2) Процедурата е открита с решение 
No: РД 24-35 от 03/06/2016 дд/мм/гггг 
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки 
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № : 
00073-20i6-0022(nnnnn-yyyy-xxxx) 
II.4) Описание на предмета на поръчката 
Предметът на обществената поръчка включва извършването на 
полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуж 
Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Кул 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското к 
многообразие" по Програма БГ08 по 6 обособени позиции. Участни 
могат да участват за една или за няколко позиции. 
Услугата за обособена позиция №2 включва изработване на рекла^ 
материали, подробно описани в Техническите спецификации - Прил1 
№6.2, част от документацията. 

ците на 
гурното 
/лтурно 
ците 

ни 
ожение 

РАЗДЕЛ III; УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 
III.l) Номер на договора: 1 от 15/09/2016 дд/мм/гггг 
III.2) Договорът е сключен след 
ЕЗ процедура за възлагане на обществена поръчка 
• рамково споразумение 
Цдинамична система за доставки 
• квалификационна система 
III.3) Изпълнител по договора 
Официално наименование: 
Д-МЕДИЯ ООД 

Национален регистрационен номер: 
104639352 

Пощенски адрес: 
Христо Ботев №8 6 
Град: код NUTS: 
Велико Търново BG321 

Пощенски код: Държа. 
5000 GH 

Ьа: 

Електронна поща: 
dmedia.bgSgmail.com 

Телефон: 
062 604600 

Интернет адрес: (URL) Факс: 
062 622236 

Изпълнителят е МСП Да ^ Не [_ 
Поръчката е възложена на обединение Д р П Н е К 
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Д Н е ^ 

Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял н 
подизпълнителя на 

поди; 
я (% с 
догов 

а участие 

пълнител 
т 
^ора) 

III.5) Предмет на договора 
Изработка на рекламни материали. 
III.6) Срок на изпълнение 
Срок на изпълнение в месеци: зб или дни (от сключване на договора) 
или 
начална дата дд/мм/гггг 
крайна дата дц/мм/гггг 
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 180000.00 Валута: 
Разменен курс към BGN: 

BGN 
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Ш.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и /или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз 
Финансирането е % от стойността на договора. 

Да • Не Н 

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА 
^договорът е изпълнен 
•договорът е предсрочно прекратен 
•договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
•договорът е унищожен 
IV.l) Дата на приключване: 
07/10/2019 дд/мм/гггг 
IV,2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо) 

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването) 
ГУ.З) Договорът е изменян Да И Не Г 

Променено 
условие от 
договора 

Преди промяната След промяната Правно основание 
за промяната 

Предмет на 
договора и 
стойност на 
договора. 

Чл. 1. (1) 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема срещу 
възнаграждение, 
да изработва и 
доставя рекламни 
материали за 
Община Велико 
Търново и 
нейните 
структури. 
(2) Видът и 
дизайнът на 
рекламните 
материали се 
одобряват 
писмено от 
лицето, 
направило заявка 
за извършването 
им. 
(3) За краткост 
предметът на 
настоящия 
договор (чл. 1, 
ал. 1) ще се 
нарича 
„услугата". 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
извършва 
услугите по ал. 
1 при спазване 
на: 
1. Техническите 
спецификации. 
2. Оферта си за 
участие; 
3. Ценовото 

Чл.1 (1) 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
възлага, а 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
приема срещу 
възнаграждение, 
да изработва и 
доставя рекламни 
материали и да 
извършва 
полиграфически 
услуги за Община 
Велико Търново и 
нейните 
структури. 
(2) Видът и 
дизайнът на 
рекламните 
материали и 
полиграфическите 
услуги се 
одобряват 
писмено от 
лицето, 
направило заявка 
за извършването 
им. 
(3) За краткост 
предметът на 
настоящия 
договор (чл. 1, 
ал. 1) ще се 
нарича 
„услугите". 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
извършва 
услугите по ал. 
1 при спазване 
на: 
1. Техническите 

На основание чл. 
2 0а от ЗЗД и чл. 
116, ал. 1, т. 
6, във връзка с 
§2, т. 27 от ДР 
на ЗОП. 
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предложение; спецификации. 
4. Документация 2. Офертата за 
за участие. участие; 

3. Ценовото 
предложение; 
4 _ 
Документацията 
за участие; 
5. Оферта с вх. 
№ 5300-7519-
6/30.09.2016 г. 
Чл. 2. Навсякъде 
в текста на 
договора след 
„рекламни 
материали" се 
добавя израза „и 
полиграфически 
услуги". 
Чл. 3. 
Стойността на 
изменението е до 
10 на сто от 
стойността на 
договора 
за изработка на 
рекламни 
материали и не 
надхвърля 
праговата 
стойност по чл. 
20, ал. 1 от ЗОП 
- до 18 000 лева 
за извършване на 
полиграфически 
услуги. 

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да Е Не • 
Договорът е изпълнен със забава от месец(а) или дни от крайния срок на 
изпълнение на договора 
Причини за забавата (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за забавата) 
IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да ^ Не • 
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение). 
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо): 

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение) 
IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри): 
Стойност без ДДС: 219281.52 Валута: BGN 
Разменен курс към BGN: 

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да • He KI 
неустоики 

от изпълнителя Размер: Валута: 
от възложителя Размер: Валута: 

Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): 
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(Кратко описание на причините за неустойките) 

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо) 
Посочената стойност в T . IV.6) „Информация за изплатената сума по 
договора (в цифри)" в размер на 219281,52 лв. е за цялостното 
изпълнение на договора с изпълнител „Д-Медия" ООД. 
Посоченото Допълнително споразумение в T . I V . 3 ) „Договорът е изменян" е 
със срок на действие, както следва: „Споразумението влиза в сила от 
момента на подписването му 03.10.2016 г. и има действие до сключване на 
договор след провеждане на процедура по ЗОП с предмет „Полиграфически 
услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структуи" до 
21.02.2017 г. 
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация 
Дата: 11/10/2019 дд/мм/гггг 
VII: Възложител: 
VII.i) Трите имена (подпис): 
За кмет: Снежана 
1559 от 24.09.2019 г. на 

Данева 
Кмета на 

- Иванова (Съгласно Зац.о£ 
Община Велико Търно^й 

4g..fPД 22 -
т ; Ч ч 

VII.2) Длъжност: 
Заместник-кмет "Финанси" в Община Велико Търново 

» \ \ ъх 
ц 

И !' • 
v у 
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