ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ФИДЖИ" ДЗЗД, гр. Варна
ПРЕДМЕТ: „Организиране на новогодишна програма за посрещане на Новата
2016 г. пред сградата на Община Велико Търново"

Д О Г О В О Р
На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП

/7 ^

Днес I'^.T.:..;f!'.:. .2015 г. в град Велико Търново, между:
1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град Велико
Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна,
и
2. „ФИДЖИ" ДЗЗД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: гр. Варна, ул.
„Струга" № 45, ет. 9, и с адрес за кореспонденция гр. Варна, ул. „Хан Аспарух" № 32, тел:
0897804748; 0898678910, e-mail: fidgjy@abv.bg, ЕИК: 103834463, представлявано от Виолета
Иванова - управител, от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга по:
„Организиране на новогодишна програма за посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на
Община Велико Търново".
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга с обем и характеристики,
съгласно представената оферта и указанията на възложителя.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси и
персонал.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:
1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от указанията на
представителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на законодателството във връзка с извършваната дейност;
Чл.2 (1) Извършената работа ще се отчита с протокол, подписан от Изпълнителя и представител
на Възложителя, с посочване на мероприятието и направените разходи.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава възнаграждение в размер на 30 700,00 /тридесет хиляди и
седемстотин/ лева, крайна цена, платимо както следва: 50 % от общата стойност на
поръчката - авансово след подписване на договора до 28.12.2015 г., а останалата част в срок до
30 /тридесет/ календарни дни след одобряване оригинална фактура със следните данни:
Дирекция „Култура и туризъм", гр. Велико Търново, ул. „Г. С. Раковски" № 18, ЕИК 104587539,
МОЛ Ганчо Карабаджаков, получател Пелина Църова и представяне на двустранно подписан

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.
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протокол за изпълнение на мероприятието - предмет на услугата. Заплащането се извършва по
банков път.
(3) Договорената от страните сума покрива стойността на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
услуга, и включва дейности съгласно представената оферта, неразделна част от договора.
Чл.З (1) Договорът се сключва за срок до приключване на мероприятието - предмет на услугата и
заплащане на възнаграждението.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да осигури присъствието на артистите: ДесиСлава, Руслан
Мъйнов, Нора Караиванова, Амалия Ненова, Бисер Иванов и Венцислав Велев,
Нрофесионален фолклорен ансамбъл „Искра", Атанас Стоянов - БГ радио, за осигуряване
на новогодишната програма - на дати 31.12.2015 г. - 01.01.2016 г.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дава задължителни указания относно последователността на извършване на
работите по изпълнение на възложеното с този договор и относно сроковете и часовете за тяхното
изпълнение.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4 Да подсигури средства за разплащане на извършената услуга по договора и да плати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите договорености.
Чл.5(1) Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на изпълнение на възложеното с този договор;
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до мястото на изпълнение на възложеното
с този договор;
3. чрез свой представител да участва при подписване на протокола за изпълнението на
възложеното с този договор;
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 за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. Да
извършва цялостен и текущ контрол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да възложи при необходимост нови условия за изпълнение на
услугата по чл.1, за което уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7(1) Изпълнителят дължи да организира мероприятието съгласно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при спазване на действащото в страната законодателство, като изпълнението
да обхваща всички необходими работи за провеждането им.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира възложените дейности в указаните срокове и при
посочените от представител на възложителя условия: за начин на провеждане, място, дата,
условия по изпълнението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури участието на предложените от него водещи,
музиканти и изпълнители при спазване на Закона за авторското право и сродните му права и
действащото в страната законодателство, в това число е длъжен да заплати на носителите на
авторски права дължимите им възнаграждения. При нарушаване на авторските и сродните права,
произтичащи от българските закони и международни конвенции, по които Република България е
страна. Изпълнителят носи отговорност спрямо онези, чиито права е нарушил в съответствие с
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действащото законодателство, включително за неимуществени и имуществени вреди, настъпили
в резултат на нарушението.
Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и стадият на
изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.
Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури извършването на услугата в посоченият в чл. 3, ал.1
срок.
Чл.10 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да участва и съдейства за своевременното съставяне и
подписване на протокола за изпълнението по договора.
Чл.11(1) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави коментари, бележки и препоръки
относно условията по провеждането.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата качествено.
Чл.12(1) Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работи не подлежат на заплащане.
ЧлЛЗ(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи изпълнението;
(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и при
неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната страна
носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите.
Чл.14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства,
възпрепятстващи изпълнението на този договор.
Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, от
изисквания, 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.
IV. ОТГОВОРНОСТ и САНКЦИИ
Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на ангажираните от
него лица за изпълнение на възложеното.
Чл.17(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако извършени
работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по свой избор да иска съответно намаление
на възнаграждението или да търси/удържи неустойка от него в размер на 10 % от стойността на
договора.
(2) Ако стане ясно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да изпълни възложеното, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може
да развали договора с писмено предизвестие и да търси неустойка в размер на 10 % от стойността
на договора.
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(3) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на възнаграждение и на
заплащане на разходите по изпълнението и дължи връщане на авансово получени суми по
договора, в случай на получени такива в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
Чл.18 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси/удържи неустойка в размер на 10 % от стойността на
договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този
договор;
2. извършил е възложените работи с много ниско качество;
3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. не е изпълнил други задължения по договора.
Чл.19 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същата ще се третира от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като отказ от изпълнение по договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
прекратява договора с писмено предизвестие и може да търси неустойка в размер на 10 % от
стойността на договора.
Чл.20 Некачествено изпълнение на работите от страна на Изпълнителя, липсата на изпълнение
или друго неизпълнение по договора се удостоверява с двустранно подписан протокол между
страните, а при отказ от страна на Изпълнителя, с констативен протокол /подписан от двама
свидетели/ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.21 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
2. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща
дължимите поради забавеното или некачествено или друго неизпълнение неустойки в 3 /три/
дневен срок от прекратяване на договора.
3. С изпълнение на възложеното с договора и заплащане на възнаграждението.
4. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с писмено предизвестие, като заплаща
действително извършената работа до момента на прекратяването.
5. С изтичане на срока на договора съгласно чл. 3 от същия.
(2) При прекратявяне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият връща предоставения
аванс, ако такъв е предоставен, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на възнаграждение и
разноски. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение в размер на законовите лихви от
дължимата сума /авансово получената сума/, в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я върне в
определеният от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
Vn. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.22 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, неуредени в този договор, се
прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез
споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния
съд.
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Чл.23 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените условия
не води до нищожност надруга клауза или на договора като цяло.
Неразделна част сУт^настоящия договор е представената оферта от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Този договор се съ^стави в два-Ъднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ^
ИНЖ.ДАНИЕЛ ПАНОВ
/Кмет на Общин^-Ве^^ико Търг^ово/

\

ИЗПЪЛНЩТЕЛ:

^

Антония Папазова
Главен счетоводител в дирейцйя
„Култура и туризъм"

Съгласуван с:
Десислава Йонкова
^Директор на дирекция „Цй^вна"

Надя Петрова:
Директор на дирекция ОС©П

Нелина Църова
Директор на дирекция „Култура и1тУризъм"

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

^

Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Настоящата оферта е подадена от ФИДЖИ ДЗЗД
/наименование на участника/
и подписано от Виолета ^

Иванова. ЕГН:
/трите имена и ЕГН/

в качеството и на управител на ФИДЖИ ДЗЗД

У в а ж а е м и членове на Комисията,
1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Организиране на
новогодишна програл1а за посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико
7ъ/7ново " при условията, посочени в публичната покана и приети от нас.

2. Приемаме да се считаме обвързани от предложенията направени с офертата, до изтичане на 2
месеца, считано от крайния срок за пол^-чаване на офертата.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в нълно съответствие с
направените от нас предложения и в съответствие с условията на предложен от Вас договор.
4. Техническо предложение, съдържащо предлаганата от участника концепция за
изпълнението на поръчката: Програмата ще бъде разработена като радио предаване на живо с
водещ Наско Стоянов от БГ радио с включвания на водещия с анонси и рекламни послания за
Велико Търново, новогодишни пожелания от публиката, диалози с изпълнителите и анимации с
жителите и гостите на Велико Търново.
Предложените изпълнители са актуални , обхващат различни възрастови групи и ще предизвикат
интереса на жителите и гостите на Велико Търново от различни поколения. Цялостния сценарий
и ред на програмата ще бъдат подготвени от сценаристи и постановчик с опит в реализацията
на такъв тип прояви. Подробен сценарий ще бъде представен до 20.12.2015 при одобрение на
офертата.

Дата:

л.....

.л

:... л

>..

/ ноЬпис и печат/

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Образец № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За обществена поръчка с предмет: „Организиране на новогодишна програма за посрещане
на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико Търново"

ОТ: ФИДЖИ ДЗЗД
(наименование на участника)
с адрес на управление: град Варна. ул. Струга №45 , ап.122, ет.9
тел.: 0897804748. факс: 052 611-944, e-mail: fidjy@abv.bg.
ЕИК/БУЛСТАТ: 103834463
Регистрация по ЗДДС: Дружеството не е регистрирано по ЗДДС
Разплащателна сметка:
IB AN сметка: 1
BIC код на банката
Банка:
Град/клон/офис:
Адрес на банката:

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА,
С настоящото. Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената чрез
публична покана обществена поръчка с предмет: „Организиране на новогодишна програма за
посрещане на Новата 2016 г. пред сградата на Община Велико Търново"
Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок.

с изискванията

на

1. Начип на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната
банкова сметка: IBAN сметка:
. , BIC код на банката
Банка: Общинска банка АД , Град/клон/офис: Варна , Финансов център Варна
2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури.

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата:
30 700 лв. /тридесет хиляди и седемстотин/ лева без ДДС ,
/.

/лева с ДДС.

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

Забележка: Участниците, които не са регистрирали

по ЗДДС посочват крайна цена.

3.1. За изпълнението на поръчката се нул<даем от аванс в размер на 50 % /не повече от 50 % от
обидата стойност на поръчката до 28.12.2015 г.
4. Приложима валута и зачитане ири 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 възнаграждение включва: Изрично
включени във възнаграждението по т. 3:

се посочват разходите,

които ще бъдат

1.Програма
2.Постановка
3 Сценарий
4.Трансиортни разходи
5.Хотелско настаняване

Дата

..Ч....к...Л

Подпис и печат:

Заличена информация на основание чл.22б, ал.3 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.

