ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „НАЦИОНАЛНА ИМПРЕСАРСКА МРЕЖА" ООД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на уникален Бележник на Второто Българско Възраждане за
2020 г. за нуждите на Община Велико Търново"
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 79,
ал. 1, т. 3 от ЗОП

Днес .^y.J.y. J.:.

2020 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", адрес: град
Велико Търново, пл. „Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.
Даниел Панов - Кмет на Общината и Антония Папазова - главен счетоводител на дирекция
„Култура, туризъм и международни дейности", лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от ЗФУКПС, от една
страна,
и
2.
„НАЦИОНАЛНА
ИМПРЕСАРСКА
МРЕЖА"
ООД,
наричан
по-долу
„ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град София 1700, район „Студентски", ул. „Проф.
Георги Брадистилов", бл. 1, ет. партер, тел: 0882 511 446, e-mail: ansambul_bulgare@abv.bg,
ЕИК: 202844200, представлявано от Цвети Шопова - управител, от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави срещу
заплащане250 броя уникален Бележник на Второто Българско Възраждане за 2020 г. за
нуждите на Община Велико Търново, в съответствие с техническата спецификация, която
е неразделна част от договора.
(2) Фактурираните количества трябва да съответстват на количествата, посочени от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявката. Броят на заявките се определя според
необходимостта на доставките.
(3) В общата цена се включват всички разходи по извършване на доставката по чл.
1, за целия период на договора.
(4) Транспортът до мястото на изпълнение на поръчката се извършва от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е за негова сметка.

И. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора е 10 (десет) дни, считано от датата на
подписването му.
(2) Договорът се счита за изпълнен при окончателна доставка на всички книги,
описани в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предмет на договора и съставяне на приемопредавателен протокол.
Чл. 3. (1) Място на изпълнение на поръчката е дирекция „Култура, туризъм и
международни дейности" при Община Велико Търново и културните институции на
територията на Община Велико Търново.

(2) Приемането и предаването на доставката се изпълнява с подписване на приемопредавателен протокол от съответен представител на Възложителя от дирекция „Култура,
туризъм и международни дейности".
III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ общо възнаграждение за
доставката на 250 броя уникален Бележник на Второто Българско Възраждане за 2020 г.
за нуждите на Община Велико Търново в размер на: 5 115,00 (пет хиляди сто и петнадесет
лв. и 00 ст.) лева без ДДС, а с 20% ДДС - 6 138,00 (шест хиляди сто тридесет и осем лв.
и 00 ст.) лева, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНЕТЕЛЯ.
(2) Плащането на заявените количества се извършва с платежно нареждане по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата, придружена със
съответните приемо-предавателни протоколи, подписани от двете страни. Фактурирането се
извършва със следните данни:
Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности" при Община Велико
Търново, гр. Велико Търново, ул. „Г. С. Раковски" №18, Ид. №104587539, МОЛ: Даниел
Панов, получател: Нелина Църова.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши доставката на 250 броя уникален
Бележник на Второто Българско Възраждане за 2020 г. за нуждите на Община Велико
Търново, предмет на този договор, в съответствие със заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
уговорените срокове, при точно спазване на броя, качеството и вида им.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на задълженията си да
получи уговореното възнаграждение.
Чл.7. Рискът от случайното погиване или повреждане на книгите, предмет на
доставката, преминава върху Възложителя от момента на предаването им.
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави книгите,
предмет на този договор, без отклонения от договореното;
Чл. 9. След извършване на доставката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати
уговорената цена съобразно клаузите на настоящия договор.

V. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 10. Приемането се извършва от писмено упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който проверява количеството и видимото качество на книгите, предмет
на договора, в присъствието на упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани
отклонения от съдържанието, дефектни коли или други установени скрити недостатъци.
Чл. 12. В случаите по чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на
негодните или с недостатъци екземпляри с такива, отговарящи на уговорените изисквания.

VI. ГАРАНЦИИ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 13. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ по своя вина не достави част или цялото количество 250
броя уникален Бележник на Второто Българско Възраждане за 2020 г. за нуждите на
Община Велико Търново в срока по чл. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в

размер на 10% от стойността на недоставеното количество за всеки ден закъснение до датата
на действителната доставка. Неустойката се прихваща при извършване на плащането на
настоящия договор.
Чл. 14. В случай, че при констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не ги отстрани в
уговорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10% от цената на
изпълненото с недостатъци количество за всеки просрочен ден.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 15. Настоящият договор може да бъде изменян при условията на ЗОП и ППЗОП.
Чл. 16. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД и
действащото законодателство на Република България.
Чл. 17. Спорове, възникнали в хода на изпълнението на договора, се решават с писмени
споразумения между страните. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване
пред компетентния съд в град Велико Търново по реда на ГПК.
Този договор се състави в два еднообразни в съдържанието си екземпляра по един за
всяка от стпаните.
зор е представената ценова оферта по

Антония Папазова
Главен счетоводител на дирекция
Култура, туризъм и международни дейности
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до
Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
ХРИСТО
ДИМИТРОВ
председател на Фондация "БЪЛГАРЕ"

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,
Във връзка с настъпващата 2020 година и предстоящите коледни и новогодишни
празници, в духа на традицията за размяна на подаръци (бележници, календари и др.) отново
предлагам на Вашето внимание уникалния протоколен подарък, създаден от Фондация
"БЪЛГАРЕ" и разпространяван от „Национална импресарска мрежа" ООД
Бележник на Второто Българско Възраждане за 2020 година
Както всичко с името "БЪЛГАРЕ", той се отличава със своята нетрадиционност,
креативност и перфектно качество, което го прави различен от останалите, предлагани на
рекламния пазар. Предназначен е за ВИП-персони и за хората, на които държите да направите
един по-оригинален подарък, свързан с българската памет.
Този богато илюстрован делови бележник вече единадесета година се отпечатва в
лимитирана серия. Луксозното издание за 2020 година е посветено на 170-годишнината от
рождението на патриарха на българската литература Иван Вазов. Бележникът има ефектна
твърда корица в тъмночервена цветова гама пълноцветен печат плюс релефен златен печат. На
корицата му в златисто е портретът на писателя и надпис "170 ГОДИНИ ИВАН ВАЗОВ". Под
надписа е предвидено място за поставяне на Вашето лого, отпечатано също в златисто. И тази
година вътрешният дизайн на бележника е актуализиран и в цветен печат.
Бележникът е с размери 21/14 см и има отделна страница за всеки работен ден през 2020
година. Цената на единична бройка е 20 лв. (без ДДС). Опресняване на матрицата, (която
пазим от минали години) за Вашето лого е за еднократна сума от 15 лева (без ДДС), а
поставянето на логото е на цена 0,40 лв. (без ДДС) на екземпляр.
Общата сума е:
250 бр. бележници х 20 лв. - 5000 лв.
Опресняване на матрица за лого - 15 лв.
Поставяне на лого върху корица - 250 бр. х 0.40 лв. - 100 лв. >/
Общо: 5115 лв. (без включено ДДС)
Уводните 32 страници на деловия бележник съдържат календар за 2020 и 2021 година,
информация на български и на английски език за живота и творчеството на Иван Вазов,
популярни цитати на поета, както и Десетте Божи заповеди и стихове на Библията. Всяка една
дата в долната част на страницата си предлага информация какъв международен ден се
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отбелязва, както и какъв официален или православен празник се чества на този ден, като се
посочват и имениците. Включени са и празниците на българските градове, значими събития от
историята на България на тази дата и имената на бележити българи, родени или загинали за
Родината на този ден. Допълнителни 72 гланцирани цветни страници в това издание предлагат
колекция от архивни фотографии и текстове, свързани с живота и творчеството на Иван Вазов,
предоставени от Народна библиотека "Иван Вазов" - Пловдив.
Избирайки нашия продукт, Вие ще подарите нещо уникално и полезно, което няма
откъде другаде да се придобие, като същевременно ще внесете своя реален принос в подкрепа
на българщината и запазването на родовата памет.
Предвид факта, че изданието е лимитирано, очакваме да направите своевременно своята
поръчка.
Христо
Димитров
председател на Фондация „БЪЛГАРЕ"
Цвети
Шопова
Управител на „Национална импресарска мрежа" ООД

За контакт и заявки:
Антоанета Василева
тел. 0882 511 446

имейл: ansambul bulgare(fl;abv.bg
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