
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ: ОБЩ ИНА 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

/ f f iДнес, . . . . . . . . 2 0 1 6  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 ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ

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 Петков 
Иванов, с партньори ЕТ „Авеста - Демир Иванов", ЕИК 914161943, 
представлявано от Демир Петков Иванов и „ВТТК" ЕООД, ЕИК 200611919, 
представлявано от Добрин Руменов Горанов, наричано по-долу накратко 
И ЗПЪЛНИТЕЛ

се сключи настоящият договор, във връзка с Покана с изх. № 
5300-3053-5/21.07.2016 г., Заповед № 22-1528/29.07.2016 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. ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение 
да изработи и достави материалите, подробно описани в покана с изх. № 
5300-3053-5/21.07.2016 г. и офертата на Изпълнителя, които представляват 
неразделна част от този договор.

II. ЦЕНА НА ДОГОВОРА.

mailto:avesta.vt@gmail.com


2. Възложителят дължи на Изпълнителя за изработването и доставянето на 
материалите възнаграждение в размер общо на 32.70 (тридесет и два и 70 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 подписа от тях на всяка страница, както следва:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ; >ОВ ПАНОВ
Кмет на Община велико 1 ърново

Даниела Данчева - 1 ик отдел „Бюджет“

Съгласували:

Десислава Директор на дирекция „Правна“

Надя Петрова -  Директор ся ОСОП

Веселин С т а н ч е с с п е р т  в звено СОМП

nikolinaa
Text Box
Заличена информация на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП (отм.) във връзка с § 18 от ПЗР на ЗОП (Обн. в ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) във връзка с чл. 23 от ЗЗЛД!




