
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДИАНА ТОТЕВА
ПРЕДМЕТ: „Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, 
владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село 
Плаково, община Велико Търново”

Д О Г О В О Р

На основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

50 0° )Днес ,.Д........ ..............2016 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, представлявана 
от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ -  Кмет на Общината, от една страна,

и

2. ДИАНА ТОТЕВА, наричан по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и 
адрес гр. Велико Търново, ул. „Момина крепост” №1, Вх. „Б”, тел: 0889 485 606, e-mail: 
diana toteva@abv.bg,

определен за изпълнител след проведена обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП, 
чрез събиране на оферти с обява с № в РОП ID 9055509, от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема съгласно изискванията на 
обществена поръчка за „Художествена консервация и реставрация на иконите, 
иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. 
Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”. Видът и обемът на дейностите са 
в съответствие с обхвата на обществената поръчка.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск и със свои 
ресурси.

Чл.2. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му.
(2) Срок за изпълнение: 52 (петдесет и два) работни дни, но не по-късно от 15.11.2016 г.

II. ЦЕНА. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.3(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за 
изпълнението на възложеното, чиято обща стойност е: 55 840,00 (петдесет и пет хиляди 
осемстотин и четиридесет лв. и 00 ст.) лева крайна цена.

(2) Възнаграждението се заплаща както следва:
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- 30% авансово плащане в срок от 5 работни дни от подписването на договора,
- Останалата част в срок до 30 (тридесет) дни след приемане на извършените дейности по 
консервация и реставрация от Комисия, назначена със заповед на Министъра на културата, 
съгласно чл. 83а, ал. 2 от ЗКН, за което тя съставя протокол.
(3) Ако след приемането на извършената услуга, но преди изплащане на остатъка, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира скрити недостатъци, до отстраняването им той има право да 
задържи дължимата сума. Задържането на дължимата сума при тези обстоятелства не е 
забава и не влече нейните последици.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на 
недостатъците ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с последиците 
предвидени в него.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши при необходимост и допълнително възложени 
работи, налагащи се от възникнали промени на обстоятелствата, свързани с обекта на 
настоящия договор. Като същите ще бъдат заплатени съгласно офертата на участника.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши след възлагане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и други 
възложени проектни работи. Всички плащания по този договор трябва да са по-малко от 
46 533,33 (четиридесет и шест хиляди петстотин тридесет и три лв. и 33 ст.) лева без 
ДДС, а с 20% ДДС 55 840,00 (петдесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лв. и 00 
ст.) лева.

„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария
от църква „(Рожфество Яр. Богородица", село УТлакрво, община (Велико Шърново"

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.4 Възложителят е длъжен:
1. да укаже мястото на обекта;
2. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на 

поръчката;
3. да предостави съответните технически данни, необходими за извършване на 

поръчката;
4. при точно и пълно изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена. 

Чл.5(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска в определен от него срок 
отчетна информация по повод реализацията на поръчката.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време през целия срок на изпълнение на 
поръчката да следи за качественото изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно 
действащите нормативни технически изисквания.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими 
документи, разрешителни и др. необходими за цялостното последващо използване на 
проекта.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако има отклонение или недостатъци при изпълнение на 
поръчката, да иска поправянето на недостатъка в определен от него срок, за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При откриване на недостатъци от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ работата по проекта 
не се счита приета.
(5) При извършване на дейности с характеристики, различни от договорените, освен 
задължението за отстраняване на недостатъците, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 10% от стойността на договора. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащането на възнаграждението.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане за извършени работи, ако са в следствие на:

1. Несъгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отклонение от договора, от указанията на 
представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Нарушаване на правила и нормативи във връзка с извършваната дейност;
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3. Отстраняване на допуснати от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ недостатъци на извършените работи.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл.6(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи при точно и пълно изпълнение на поръчката 
уговореното в настоящия договор възнаграждение.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши възложената работа качествено и в срок, 
съгласно изискванията и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се ръководи от действащите 
в страната технически и законови изисквания.
(3) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва подизпълнители, той следва да посочи данни за 
подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат (ако е приложимо). В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
(4) Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата.
(5) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните условия.
(6) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част на подизпълнителя.
(7) Разплащанията се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до 
възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15- 
дневен срок от получаването му.
(8) Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като не дължими.
(9) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е оспорено, до 
момента на отстраняване на причината за отказа.
(10) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
(11) След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и 
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената информация в хода на 
изпълнението на поръчката.
(12) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия:

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(13) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 13.
(14) В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора или на допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с 
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(15) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение.
(16) Не е нарушение на забраната по ал. 14 доставката на стоки, материали или оборудване, 
необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва

„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария
от църква „(Рощ)ество УТр. богородица”, село ЦТлаково, оБщина ВеликоЦТХърново"
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монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Чл.7(1) Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен своевременно да информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за промени в 
обстоятелствата по изпълнение на настоящия договор, както и в обхвата на поръчката, като 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши своевременно в срокове указани от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ налагащи се преработки или поправки, ако това е необходимо.
Чл.8(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при забава по своя вина дължи неустойка в размер на 10% от 
стойността на поръчката за всеки просрочен ден. Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
заплащане на възнаграждението по чл. 3 от настоящия договор.
Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор.
Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията 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.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от три работни дни от поискването да предоставя 
информация, изискана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в подходящ вид.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:

Чл.11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора:
11.1 ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.
11.2 в случай, че бъде отнето разрешението за изпълнение на работата, предмет на 

договора.
11.3 при обективна невъзможност за изпълнение на задълженията по договора.
11.4 ако извършеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е толкова некачествено, че е невъзможно 

използването му по първоначално предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи заплащане на 
дължимите по договора неустойки в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок.
Чл.12. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните;
2. с изтичане срока на договора и заплащане на всички приети работи;
3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено 
извършени работи и приети по надлежния ред.
4. независимо от реализираните работи при изчерпване на средствата по чл. 5, ал. 3, 
предвидени за настоящия договор и изплащане на последната сума, договора се счита за 
прекратен на същата дата.
5. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с писмено 
предизвестие от изправната до неизправната страна. Еюизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин 
определен от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими 
към неизправната страна суми;

„Художествена консервация и реставрация на шините, иконостаса, владишкия трон и проскинитария
от църква „(Рождество УТр. ‘Богородица", село ТСлаково, община (Велико ИХърново ”
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6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако настъпят обстоятелства, които поставят 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не 
може или престане да отговаря на специфични изисквания за изпълнение на възложеното.
7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
8. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва 
подизпълнител без да декларира това в офертата си или замени подизпълнител без да са 
налице условията по чл. 13, ал. 11 от договора или не изпълни друго задължение по 
договора във връзка с подизпълнителя.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати без предизвестие договора за обществена 
поръчка при възникване на обстоятелствата по чл. 118, ал. 1, т. 2 или 3 ЗОП ако се установи, 
че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да 
бъде отстранен от процедурата или поръчката не е следвало да бъде възложена на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз 
в процедура по чл. 258 ДФЕС. При прекратяване в тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетение за претърпени вреди от прекратяването на договора.
10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора за обществена поръчка когато е необходимо 
съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът да бъде изменен на 
основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
11. Когато въз основа на неверни данни е приложено изключение по чл. 4 от Закон за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или подизпълнителя договора се прекратява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без 
предизвестие, като не се дължи заплащане на извършените работи, а получените плащания 
подлежат на незабавно възстановяване ведно със законната лихва.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено 
предизвестие в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по този договор.

(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията 
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради прекратяването на договора преди срока.

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или са възникнали други обстоятелства които 
могат да застрашат изпълнението на настоящият договор. Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП.
Чл.13(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от следните 
условия:

а) Ако първоначалния ИЗПЪЛНИТЕЛ не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от преобразуване на 
първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез 
промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той е в ликвидация или в 
открито производство по несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и той 
отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за 
обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона;
Чл.14 Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след подписване 
на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на допълнителното споразумение

„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишщся трон и просщнитария
от църква „Рождество УТр, ‘Богородица", село Ллацово, община (Велико Шърново”
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„Художествена консервация и реставрация на ицоните, икрностаса, владишщся трон и просцинитария
от църква „(Рождество dtp. (Богородица ”, села РТлацово, оБщина (Великр Шърново ”

новия изпълнител представя документи, удостоверяващи съответствие с изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до по-неблагоприятни финансови условия за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с по-ниско качество.
Чл.15(1) Всички неуредени въпроси по повод изпълнението на настоящият договор се 
решават от страните по споразумение, както и по правилата на договора за изработка -  чл. 
258-269 от ЗЗД и разпоредбите на българското гражданско и търговско право.

(2) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за 
обществена поръчка се допуска само при условията на ЗОП.

Чл.16 Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга клауза или 
на договора като цяло.
Чл.17 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, 
както и за всички въпроси, неуредени в този договор се прилага българското гражданско 
право. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в 
град Велико Търново.

Неразделна част от настоящият договор е представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Този договор се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Даниела Данчева 
Началник на отдел „Бюджет” ^
I

Съгласували:

Десислава Йонкова'::
Директор на дирекция „Правна”

Надя Петрова
Директор на дирекция ОСОП 

Арх. Донка Колева
Главен експерт в дирекция 'Жултура и туризъм”

VII. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец №3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Настоящата оферта е подадена от
Диана  ̂ Тотева 

(наименование на участника)
и подписано от Д и а н а Т о т е в а ,  ЕГН

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на Ръководител на екип от реставратори

Уважаеми членове на Комисията,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Художествена 
консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и 
проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико 
Търново”, при условията, посочени в документацията и приети от нас без възражения.

2. Приемаме да се считаме обвързани със задълженията и условията, поети с офертата, до 
17:00 часа на 25.10.2016 г.

3. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие 
с направените от нас предложения и предлагаме срок за изпълнение: 52 работни дни, 
(предложен в работни дни), но не по-късно от 15.11.2016 г.

4. Срок за плащане на поръчката 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.

5. Техническо предложение:
Приемаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с приложените към нея 
технически спецификации.

Забележка: Участникът може да приложи към Техническата си оферта декларация за конфиденциално cm 
по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива.

Дата: 19.08.2016 г. . . . . .____  s.__ ____
(подпис и печат)
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Образец №4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ: Диана Тотева
(наименование на участника) 

с адрес: ул. "Момина крепост" № 1 вх. „Б“, гр. В. Търново..........................................................,

тел.: 0889 485 606, ф акс:.................................... . e-mail: diana_toteva@abv.bg............................. ,

ЕИК/БУЛСТАТ: ....няма регистрация..................................................................................................,

Регистрация по ЗДДС: не съм регистрирана....................................................................................... ,

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 
обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на иконите, 
иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. 
Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

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

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

За обществена поръчка с предмет: „Художествена консервация и реставрация на
иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария ог църква „Рождество Пр.
Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

или в брой. (относимото се подчертава)

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури (при плащане на 
юридически лица) или хонорар сметки (при плащане на физически лица). 
(относимото се подчертава)
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3. Предлагаме възнаграждение за изпълнение на поръчката съгласно техническа 
спецификация, както следва:

Обща стойност за изпълнение на поръчката, съгласно Приложение №4:

......................... (........................................................................................................ ) лева без ДДС

55 840 лв. (Петдесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет лв.) лева с ДДС, крайна 

цена

Забележка: Участниците, които не са регистрирали по ЗДДС посочват крайна цена.

6. За изпълнението на поръчката се нуждаем от аванс в размер на 30 % от общата 
стойност на обществената поръчка (предложение за аванс не повече от 50%).

7. При възникване на допълнителни работи и след изричното им възлагане същите ще бъдат 
ценообразувани при прилагане на следната ценова ставка:

- средна часова ставка - 18 лв. лв./чч

Цените на материалите се доказват с фактура.

- Срок за плащане на поръчката: до 30 (тридесет) дни след одобряване на фактурата.

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:
Извършване на художествена консервация и реставрация на иконостаса, иконите, 
владишкия трон и проскинитария от църквата „Рождество Пр. Богородица” в с. Плаково. 
Дейностите включват: спиране на започналите разрушителни процеси в резултат на времето 
и външни фактори, като се извърши реставрация и консервация на иконостаса и църковното 
обзавеждане, попадащи в обхвата на поръчката, като се премахнат наслоявания от сажди и 
восък, следи от предходни намеси и др. и се възстанови оригиналния вид на културните 
ценности. При изпълнението на поръчката участват специалисти по художествена 
реставрация, които съответно според задачите получават съответните 
възнаграждения.........................................................................................................................................

Приложение: Образец на приложение №4.

Дата 19.08.2016 г. Подпис и печат:
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Приложение 4

Количествено-стойностна сметка за обществена поръчка с предмет:
„Художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество

Пр. Богородица”, село Плаково, община Велико Търново”

№ Видове работи Ед.мярка Количест
во Ед.цена

Обща 
стойност 
без ДДС 
Крайна 

цена
1 2 3 4 5 6

ИКОНИ

1 Консервационно-реставрационни работи по иконите m2 3 300 900 лв. -
2 Колоритна реинтеграция на живописта m2 33 180 5940 лв.
3 Фотодокументиране бр 1 600 600 лв. "
4 Материали и консумативи 1500 лв. ^

IТКОНОСТАС, ВЛАДИШКИЯ ТРОН И ПРОСКИНИТАРИЙ
5 Консервационно-реставрационни работи по иконостаса m2 97 200 19 400 лв. "
6 Консервационно-реставрационни работи по владишки трон и проскинетарий m2 7 200 1400 лв. -
7 Материали и консумативи 1500 лв.'
8 Пълна консервационно-реставрационна фото документация бр 1 300 300 лв. '
9 Препозлатяване на дърворезбата по иконостаса, владишкия трон и проскингтария бр. 1 23 000 23 000 лв. '

ДРУГИ
10 Издигане на скеле и демонтаж на иконите от иконостаса бр. 1 1 000 1000 лв. -
11 Непредвидени разходи 300 лв. -

ОБЩО 55 840 лв. ^
ОБЩА СТОЙНОСТ без ДДС

Забележка: при изготвяне на единични цени за отделните работи, участниците следва да включат и разходи за труд, средства 
за материали и консумативи, както и изработване на фотодокументацията.

Изготвил: д-р Диана' Тотева
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ДОГОВОР

Във връзка с проект „Художествена консервация и реставрация на иконите, 
иконостаса, владишкия трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица” в 
село Плаково, община Велико Търново”,

Днес, 08.09.2016 г. се сключи настоящия договор за изпълнение на 
художествената консервация и реставрация на иконите, владишкия трон и 
проскинитария от църквата „Рождество Пр. Богородица” в село Плаково, община 
Велико Търново между:

Д-р Диана _ Тотева (ЕГН , е постоянен адрес: ул. "Момина
крепост" № 1 вх. "б", гр. В. Търново),
Наричана за кратко Ръководител на екип от реставратори, от една страна, 
и от друга страна, трима реставратори: Петър Първанов (ЕГН ),
Миглена Прашкова (ЕГН ), Пламен Стефанов (ЕГН

), наричани за кратко Подизпълнители.

Страните се споразумяха за следното:
1-1

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. РЪКОВОДИТЕЛЯТ ВЪЗЛАГА НА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ДА 
ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙСТВИЯ: Поетапно изпълнение на
художествена консервация и реставрация на иконите, иконостаса, владишкия 
трон и проскинитария от църква „Рождество Пр. Богородица”, село Плаково, 
община Велико Търново. Срок на изпълнение -  от 19.09.2016 г. до 15.11.2016 г.

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

1. РАБОТАТА ЗА ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ПО 
СЛЕДНИЯ НАЧИН:
Относно Петър Първанов (подизпълнител) -  задължава се да поеме
художествената консервация и реставрация на дърворезбата по частите на 
иконостаса. Обем на работа - 25 % от цялата дейност на проекта.
Относно Миглена Прашкова (подизпълнител) -  задължава се да
поеме художествената консервация и реставрация на иконите от царския ред 
и най-ниския регистър на икони от иконостаса. Обем на работа - 25 % от 
цялата дейност на проекта.
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- Относно Пламен Стефанов (подизпълнител) -  задължава се да поеме 
художествената консервация и реставрация на Проскинетарий и Владишки 
трон в наоса на църквата. Подпомага останалите монтажни дейности по 
иконостаса, изпълнява задължения по фотодокументацията. Обем на работа - 
25 % от цялата дейност на проекта.

III. ОТНОСНО РАБОТАТА НА РЪКОВОДИТЕЛЯ НА ЕКИПА -  задължава се 
да поеме останалата част от реставрацията по иконите от Проскинетария и 
Владишкия трон, както и довършителни етапи от реставрацията на дърворезбата 
по иконостаса -  25 % от общата работа на проекта. Същевременно ръководи 
цялостната дейност по проекта, разпределя задълженията на всеки един от 
участниците, изплаща съответните хонорари след изпълнението.

IV. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ХОНОРАРИТЕ НА РЪКОВОДИТЕЛЯ И 
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ ПО ПРОЕКТА.

1. Относно Ръководителя: долуподписаните Петър ' Първанов, Миглена
Прашкова, Пламен Стефанов се договаряме цялостното

опериране е финансовите сметки да се предостави и контролира от 
Ръководителя на проекта Диана Тотева. За превеждане на сумите в
лева да се използва Банкова сметка IBAN BIC

град Велико Търново (Титуляр на сметката: Диана г
Тотева).

2. Относно подизпълнителите: Извършване на художествената консервация и 
реставрация на иконостаса, иконите, владишкия трон и проскинитария от 
църквата „Рождество Пр. Богородица” в с. Плаково се изпълняват от 
съответните горепосочени участници в екипа и ръководителя. Дейностите 
включват спиране на започналите разрушителни процеси в резултат на времето 
и външни фактори, като се извърши реставрация и консервация на иконостаса и 
църковното обзавеждане, попадащи в обхвата на поръчката, като се премахнат 
наслоявания от сажди и восък, следи от предходни намеси и др. и се възстанови 
оригиналния вид на културните ценности. При изпълнението на поръчката 
участват следните подизпълнители: Петър Първанов, Миглена

Прашкова, Пламен Стефанов, които според изпълнените
задачи и проценти от общата работа получават парични възнаграждения.

3. Разпределение на хонорарите за извършения труд между изпълнителите и 
ръководителя на проекта, възлизащ на обща стойност 55 840 лв.:
- Диана Тотева (ръководител) - 25 % от общата художествено-

реставрационна дейност (12 885 лв.).
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- Петър Първанов (подизпълнител) -  25 % от общата художествено-
реставрационна дейност (12 885 лв.).

- Миглена Прашкова (подизпълнител) -  25 % от общата 
художествено-реставрационна дейност (12 885 лв.).

- Пламен Стефанов (подизпълнител) -  25 % от общата художествено-
реставрационна дейност (12 885 лв.).

Въз основа на приложение № 4 от Документацията за Обществената поръчка с 
количествено-стойностна сметка 55 840 лв., остатъкът от цялата сума (4300 лв.) е 
предвидена за фото документация, материали и консумативи.

РЪКОВОДИТЕЛ: , ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:
1 \

(Диана Тотева) 1. Петър] Първанов

2. Миглена. Прашкова J

3. Пламен* Лефанощ- ->/

19.09.2016 г. 
Велико Търново
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