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BG-Велико Търново
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Велико Търново, гр. Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, За:
Теодора Минкова; Грета Маринова, Република България 5000, Велико Търново,
Тел.: 062 619229; 062 619251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251
Място/места за контакт: Община Велико Търново; стая 320, стая 318
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.
Адрес на профила на купувача: http://www.veliko-turnovo.bg.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Услуги
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
"Избор на представител за осигуряване на артисти: Атанас Стоянов - радиоводещ
на БГ РАДИО, група "Б.Т.Р.", Денислав Кехайов и танцова формация за провеждане
на новогодишна концертна програма в град Велико Търново с начален час 23:00 на
31.12.2012 г. и край 2:30ч. на 01.01.2013 г.
КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
92310000
Описание:
Услуги на артистичната и творческата дейност и услуги по тяxното
представяне
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
Осигуряване на артистите Атанас Стоянов - радиоводещ на БГ РАДИО, група
"Б.Т.Р.", Денислав Кехайов и танцова формация за провеждане на новогодишна
концертна програма в град Велико Търново с начален час 23:00 на 31.12.2012 г. и
край 01.01.2013 г.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
24700 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Община Велико Търново
NUTS:
BG321

http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9010515&PHPSESSID=5dadd8...

20.12.2012 г.

Съдържание на документ

Page 2 of 3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Договорът се сключва за периода на провеждане на новогодишна концертна
програма в град Велико Търново с начален час 23:00 на 31.12.2012 г. и край 2:30ч.
на 01.01.2013 г. Концертите ще се реализират на открита сцена пред сградата на
Община Велико Търново. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: - Осигури хонорара
на артистите за участието им в концерта. - Заплати всички разходи за транспорт. Проведе рекламна кампания. - Организира пресконференция с участието на
представители от Община Велико Търново. - Обяви Община Велико Търново за
съорганизатор на събитията. - Уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
изисквания на артистите, свързани с техните изпълнения. - Организира срещи и
технически конференции с всички служби, екипи и подизпълнители, ангажирани с
провеждането на новогодишната програма. - При заболяване на артистите преди
участието в новогодишната програма, което ще доведе до нереализирането й,
незабавно да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да му представи в 10 / десет/ дневен срок
след датата на нереализирания концерт, медицински документ /болничен лист,
медицинско направление и др./, който доказва диагнозата на заболяването на
артистите. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ връща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ авансово платените суми.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Най-ниска цена
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
28/12/2012 10:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
ДА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Сумата, посочена в раздел ІІІ като прогнозна стойност, е без ДДС. Офертата трябва
да съдържа най- малко: 1. Данни за лицето, което прави предложението:
наименование на фирмата, ЕИК, седалище и адрес на управление и др. данни,
съгласно образец: декларация за административни данни; 2. Саморъчно подписани
декларация/и за отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, съгласно образец.
Декларацията се подписва от лицата, съгласно указанията в образеца; 3.
Предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, ал.1, т.3 от ЗОП, съгласно
образец; 4. Срок на валидност на офертата не по - малък от 2 /два / месеца, считано
от крайния срок за получаване на офертата; 5. Срок за изпълнението на поръчката:
начален час 23:00 на 31.12.2012 г. и край 2:30ч. на 01.01.2013 г. 6. Договор с
посочените артисти за цитирания период. Представя се заверено копие на договора.
Ценово предложение следва да съдържа: - Възнаграждение за услугата; Аванс /при желание от страна на участника, но не повече от 30 %/; - Срок за
окончателно плащане; - Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в
български лева; Копия на документи представени към офертата се представят от
участника с гриф „Вярно с оригинала” и заверено с подпис и свеж печат на
участника. Офертата се депозира в “Център за услуги и информация на граждани”,
в сградата на Община Велико Търново на адрес град Велико Търново, пл.Майка
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България № 2. Образците към настоящата покана са на разположение на
участниците на адреса на Профила на купувача. Информация относно движението
на обществената поръчка ще се публикува или по реда на публикуване на
публичната покана на интернет адреса на Община Велико Търново, или чрез
уведомяване на участниците в писмен вид. Съдържанието на офертата се представя
в запечатан непрозрачен плик, върху, който се посочва: наименованието на
участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, е-mail и описание на поръчката
по раздел ІІ от настоящата публична покана. Преди сключване на договор
класираният на първо място учасник представя следните документи: - документи,
издадени от компетентен орган за удостоверяване на обстоятелства по чл. 47, ал.1,
т.1; - декларации за липсата на обстоятелства по чл.47, ал.5; - удостоверения от
Община В. Търново за липса на задължения.
СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
27/12/2012
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