
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „БИ САУНД" ЕООД, гр. Велико Търново 
ПРЕДМЕТ: „Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално 
оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико 
Търново" 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. 101е, ал.1 от ЗОП във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес .2016 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, БУЛСТАТ 000133634, адрес град Велико Търново, пл. 
„Майка България" № 2, представлявана от ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет, наричана по-долу 
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 

2. „БИ САУНД" ЕООД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: гр. 
Велико Търново, ул. „Елин Пелин" № 8, 0878 483 111, e-mail: b.sound.bg@gmail.com, с ЕИК: 
104685191, представлявано от Пламен Йорданов - управител, 

определен за изпълнител след проведена публична покана с № 9051638, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предостави за ползване и 
обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, 
провеждани от Община Велико Търново, съгласно конкретните потребности на Община 
Велико Търново, по ценова оферта, представена от Изпълнителя. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави за ползване и обслужване професионално 
оборудване по вид и технически характеристики съгласно предоставена оферта, неразделна 
част от този договор. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави за ползване и обслужване на професионално 
оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, възложени му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
след представяне на оферта. 
(4) Всички услуги по настоящия договор трябва да са по-малко от 66 000.00 /шестдесет и 
шест/ хиляди лева без ДДС. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои ресурси. 

Чл.2. Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година. Ако в рамките на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП - 66 000.00 /шестдесет и шест хиляди/ лева без 
ДДС, договорът се прекратява предсрочно 

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение по единични цени, 
съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор. 
(2) Възнаграждението по предходната алинея се заплаща както следва: 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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„ Услуга по предоставяне за ползване и обслужване па професионално оборудване за 
озвучаване и осветление на мероприятия, провеоюдани от Община Велико Търново " 

- 1 0 % авансово, от стойността на възложеното с писмо, платими в срок до 10 /десет/ дни от 
получаването на възлагателно писмо. Авансово платената сума се приспада от окончателното 
плащане за конкретното мероприятие. 
- окончателно плащане в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактурата с данни на съответния разпоредител с бюджет от който ще се 
извърши плащането - Приложение към настоящия договор. 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Чл.4. Възложителят е длъжен: 
1. да укаже мястото на обекта; 
2. да осигури нормален достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта; 
3. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената 
цена. 
4. да подпише протокол за изпълнената работа със или без възражения . 

Чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител определя реда за изпълнение и точното 
мястото за разполагане на техниката съобразно с техническите изисквания. 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация за изпълнение на възложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за 
спазването на нормативните и техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл.7(1) Изпълнителят е длъжен във всеки конкретен случай да предоставя за ползване и 
обслужване професионално оборудване по вид и количество, съгласно конкретната 
необходимост и съгласно представена от него оферта. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в договореното място, дата и час да достави и монтира 
договорената техника и да осигури нейното техническо обслужване за целия договорен 
период на мероприятието. 
(3) Транспортните разходи по доставянето и придвижването на техниката са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(4) Рискът от кражба/увреждане и др. при предоставяне за ползване на оборудването е за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да оказва съдействие при извършване на проверки от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) В случай, че при изпълнение на възложената работа се установи необходимост от 
неупоменати дейности и техника, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане по 
цени па сходни на тях дейности и техника, след одобрението им от представител на 
Възложителя. Сходността се определя с оглед спецификата на крайния резултат (качество на 
звука, качество на светлинния ефект и др.). 

Чл.9(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) Изпълнителят е длъжен при изпълнението на обществената поръчка да спазва всички 
нормативни документи, касаещи предмета на поръчката и техниката на безопасността на 
труда. 
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„ Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за 
озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново " 

Чл.10. При точно и пълно изпълнение на договорираното ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 
получи уговорената в чл.З цена. 

Чл.11(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от нормативно установени задължителни изисквания за 
изпълнение на работа. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за нанесени вреди на физически лица и/или 
имущество при или по повод изпълнение работата по този договор и при условие, че вредите 
са по причина, за която изпълнителят отговаря. 
(3) Всички санкции, наложени от общински и държавни органи във връзка с изпълнението на 
възложената работа са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 
(4) 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. 

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на ангажирани 
от него лица във връзка с изпълнение на договора, в т.ч. и ако същият е ангажирал 
подизпълнители. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за вреди, причинени на трети лица по време и 
по повод изпълнението на възложената работа. 

Чл.13(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от уговореното в този договор или ако 
извършените работи имат недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска съответно намаление 
на възнаграждението. 

Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати този договор до 24 часа преди срока за изпълнение 
на всяко мероприятие и ако установи с писмен протокол, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

• при извършване на възложените работи се отклонява съществено от уговореното 
в този договор; 
• ще извърши възложените дейности с много ниско качество; 

Чл.15 При забава на изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в 
размер на 0,1 % от стойността на възложеното за всяка просрочена минута. 

Чл.16 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която последният удържа от 
цената, в размер на 10 % от стойността възложеното и в следните случаи: 
1. при мълчалив или изричен отказ да изпълни писмените изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или 
на упълномощено от него лице, ако те са в рамките и при условията по този договор. 
2. при неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, водещи до некачествено 
извършени работи- за срока до качественото им изпълнение. 

Чл.17. При настъпване на форсмажорни обстоятелства страните ще се придържат към 
разпоредбите на действащото българско законодателство. 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 18 (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните; 
2. с изтичане срока на договора; 
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„ Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за 
озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново " 

3. с извършване на възложената работа след приемане на същата от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съставянето на Приемателно-предавателен протокол; 

4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено предизвестие. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор. 
Неизпълнението се установява с констативен протокол в присъствието на представител на 
Възложителя и Изпълнителя, а при отказ на Изпълнителя от двама свидетели. 
(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното до 
момента. 
(4) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прекрати едностранно договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право на неустойка в размер на 10 % от стойността на възложеното до момента. 

Чл.19 Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се решават от 
страните чрез двустранно подписани допълнителни споразумения, както и по правилата на 
договора за изработка - чл. 258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и 
търговско право. 

Чл.20 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. 

Чл.21 Нищожността на някоя от клаузите на договора или на допълнително уговорените 
условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Неразделна част от този договор е представена оферта на Изпълнителя. 
Този договор се състави и подписа в два еднообразни оригинални екземпляра, по един 

за всяка от страните. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ 
/Кмет на Община Вели^^тЩново)^ 

Даниела Данчева^ 
Началник отдел^Бюджет" 

Съгласуван с: 
Десислава Йонкова* 
Директор на д и р е н и я „Правна" 

Надя Петрова:. 
Директор на дирекция ОСОП 

Нелина ЦърЬйа •' 
Директор на дирекция „Култура и туризъм" 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Антония Папазова 
Гл. счетоводител дирекция „Култура и туризъм" 

Заличена информация на основание чл.22б, ал.З от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД. 
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Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: "Услуга по предоставяне за ползване и обслужване 
на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, 
провеждани от Община Велико Търново" 

ОТ: „БИ САУНД" ЕООД 

с адрес: град Велико Търново, ул. „Елин Пелин" №8; пощенски код:5000; 
тел.; 0878 483 111,- факс: He, e-mail: b.sound.bgffigmaii.com. 

ЕИК/БУЛСТАТ: 104685191, 

Регистрация по ЗДДС: BG104685191 

Разплащателна сметка: 
IBAN сметка 
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: "Услуга по предоставяне за 
ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на 
мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" 

Поемаме ангажимент да изпълним поръчката в съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимелт да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по 
следната банкова сметка: 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 

3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на услугата, съгласно Техническата 
спецификация, (сума от единичните цени на всички активи включени в нея) 

5 375 /пет хиляди триста седемдесет и пет лева/ без ДДС 

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

http://gmail.com


Единични цепи на активи 

ВИД НА АКТИВА ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРИ,ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЕДИНИЦА 
МЯРКА 

КОЛИЧЕ 
с т в о 

ЦЕНА 
БЕЗ ДДС 

Ц Е Н А С 
ДДС 

Мобилна сцена с 
покрив 

6x8 м, Н= 6м., Модулна 
алуминиева конструкция, с 
възможност за монтаж на неравни 
повърхности 

Бр. 

1000 1200 

Подиум 
6x8 м., Модулна конструкция с 
възможност за различни размери -
големина и височина 

Бр. 
> 

480 576 

Система за 
осветление 

Управление-софтуер, хардуеар -
USB/512 Бр 1 

100 120 

Прожектор 1000W, с насочващо излъчване Бр 1 10 12 
Прожектор 300W, с широко излъчване Бр 1 5 6 
Прожектор 2000W, с широко излъчване с 

капаци Бр 1 
40 48 

Прожектор RGB 36x1 W LED DMX Бр 1 50 60 

Въртяща глава -
Spot 

1200W, ОМХ,ротиращи гобоси, 
моторизиран фокус, 3 лицева 
призма, цифров дисплей, 
стробоскоп, RGB, 

Бр 

100 120 

Въртяща глава LED, 36x3W, RGB, DMX, Бр 1 70 84 
Въртяща глава LED, 72x3 W, RGB, DMX, Бр 1 80 96 

Въртяща глава -
Spot 

575W, DMX, ротиращи гобоси, 
моторизиран фокус, 3 лицева 
призма, цифров дисплей, 
стробоскоп, RGB, 

Бр • 

80 96 

Сплитер Бр 1 20 24 
Прожектор-
Follow spot 

(следач) 

1200W 
Бр 

> 

100 120 

Димер 
устройство 

6 канала с отделен DMX адрес на 
канал, 6x2.5kW Бр 1 

40 48 

Пушек машина 1200W, DMX Бр 1 40 48 
HAZE машина 1200W, DMX Бр 1 50 60 
Окомплектовка 

на система за 
осветление 

Табло, кабели, ел.кутии и др. Комп 
лект • 

100 120 

Озвучителен 
пулт 

Аналогов-24сп., Mono sum, 4 
group, 6 aux, Бр 1 

150 180 

Озвучителен 
пулт 

Дигитален: 48 Mic/Line inputs , 24 
XLR line outputs, 1 SPDIF, 2 
RCA, TB mic, 2 port Ethernet 
switch, MIDI port 

Бр 

300 360 

Озвучителна 
система 

(окомплектована 
-усилватели и 
окабеляване) 

До 1500 човека: 4-WAY sistem, 
131dB sustained output, 134dB 
peak. Controlled wide dispersion 
90° x 40°, rotatable Mid /High 
horn for mounting in vertical or 
horizontal orientation. 

Бр 

800 960 



Озвучителна 
система 

(окомплектована 
-усилватели и 
окабеляване) 

Над 1500 човека: 4-WAY line 
array sistem,141dB sustained 
outputs, 144dB peak., 75° x 20°, 1 

1500 1800 

Озвучително 
тяло 

450W, 127dB sustained output, 
130dB peak, dispersion 40° H x 80° 
V horn. 

Бр 1 
50 60 

Озвучително 
тяло 

1800W, 131dB sustained output, 
136dB peak, 90° H x 75° V horn. Бр 1 80 96 

Усилвател 2 x 600 Watts into 4 Ohms; 2 x 320 
Watts into 8 Ohms Бр 1 40 48 

Микрофон Радио Бр 1 30 36 
Микрофон Кабелен Бр 1 10 12 

Окомплектовка 
на система за 

озвучаване 

Стойки за колони,стойки за 
микрофони, кабели, DI BOX I и 
др. 

Комп 
лект 1 

50 60 

3.L Нуждаем се от аванс в размер: 10 %, платим в срок 10 дни от получаването на 
възлагателно писмо. 

3.2. Окончателно плащане: в срок до 30 /тридесет/ дни след подписване на протокол и 
одобряване на фактура. 

4. Приложима валута и зачитане при 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: 
> Всички разходи за наем на оборудването; 
> Хонорари и работни заплати на техническите експерти; 
> Разходи за монтаж и демонтаж на изискуемата техника и оборудване; 
> Поддръжка и техническо обслужване на техника и оборудване; 
> Транспортни разходи; 
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