Приложение № 9

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ТМПЦ ВАРНА”
ИЗПЪЛНИТЕЛ:„ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД

ДОГОВОР
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА “ИЗРАБОТКА И ТИРАЖИРАНЕ НА РЕКЛАМНОИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ТЕАТРАЛНОМУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА”
РАЗДЕЛ I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:
Днес, 24.02.2017 г. в гр.Варна на основание чл.112, ал.1 от Закон за обществените поръчки
и Решение № 056 / 31.01.2017 г. на Директора на «ТМПЦ Варна» за определяне на
изпълнител, се сключи настоящият договор за следното:

1. “ТЕАТРАЛНО-МУЗИКАЛЕН ПРОДУЦЕНТСКИ ЦЕНТЪР ВАРНА”, ЕИК

175932425, със седалище и адрес на управление гр. Варна, площад „Независимост“
No 1 представлявано от Даниела Стефанова Иванова – Димова - Директор, наричан
по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. „ВАКОМ АДВЪРТАЙЗИНГ“ ЕООД, ЕИК 200227758 със седалище и адрес
на управление: град Варна, ул. Възраждане № 1, представлявано от Борислав
Христов - Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, определен за изпълнител
наобществена поръчка с предмет „Изработка и тиражиране на рекламноинформационни материали за нуждите на ТМПЦ Варна“, проведена съгласно
Решение № 971/07.12.2016г. и Обявление № 761439 с публично състезание по реда
на ЗОП, публикувана в портала на АОП 761381, и в профила на купувача - сайта на
Tеатрално-музикален
продуцентски
център
Варна
http://www.operavarna.com/index.php/bg/novini/profil-na-kupuvacha.
Страните се споразумяха за следното:
РАЗДЕЛ II. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят се задължава за срока на
договора на свой риск срещу възнаграждение даизвършваизработка и тиражиране
на рекламно-информационни материали за нуждите на ТМПЦ Варна, като при
изпълнение на поръчката да извършва: изработка на плакати, флаери, дипляни,
папки, книжки, покани, визитки, картички, работни календари, календарчета,
пирамидки,
сувенири,
проект,
предпечатна
подготовка,
визуализации,
широкоформатен печат, изрязване на PVCфолио и наем на рекламноинформационни съоръжения за външна реклама тип „ситилайт“ и „билборд“, за
нуждите на Театрално-Музикален Продуцентски Център Варна, съгласно одобрен
списък по видове артикули със съответните технически параметри и тираж,
описани в настоящия договор или в приложение към него, съответстващи напълно

на всички условия на представеното от изпълнителя техническото предложение за
изпълнение на поръчката предмет на този договор.
(2) При изпълнение на договора следва да се извършипериодично: Изработка и
тиражиране на рекламно-информационни материали– по Приложение
№1включваща: дизайн, предпечатна подготовка, отпечатване и доставка до
Възложителя.Също така всички необходими операции като сгъване, лепене, шиене,
подвързване, перфорация, ламиниране, опаковане и други необходими за
получаване на крайния продукт.
(3)Изпълнителят се задължава изработените рекламно-информационни материали
даотговарят на посочените от Възложителя технически параметри, описани в
настоящия договор или в приложение към него, съответстващи напълно на всички
условия на представеното от изпълнителя.
Дизайнерското и художественото решение при изработването на рекламноинформационните материали да отговаря на статута на ТМПЦ-Варна.
(4) Изпълнителят се задължава да изпълни поръчката при условията на приетото от
Възложителя техническо и ценово предложение за изпълнение на поръчката.
(5)Изработените дизайни, одобрени от Възложителя остават собственост на ТМПЦВарна и той има право да разполага с тях по своя преценка и необходимост.
(6) Материалите, необходими за изработката на
рекламно-информационни
материали, ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.
(7) Рекламно-информационните материали, предмет на настоящия договор ще
бъдат изработвани и тиражирани, въз основа на отделни поръчки от Възложителя
към Изпълнителя за всеки отделен случай.
(8) Във всяка от поръчките по предходния член ще бъдат определени всички
конкретни условия и срокове, отнасящи се до подготовка и одобрение на
проектите, получаване и обработка на заявките и получаване на заявените рекламно
– информационни материали, както и стойността на съответната поръчка,
определена съобразно единичните цени, посочени в ценовото предложение на
Изпълнителя.
Чл. 2. Мястото, където Изпълнителят ще доставя изработените рекламноинформационни материали, ще бъде Основна сграда на ТМПЦ Варна.
Чл. 3.(1) Начин на възлагането: с отделни заявки по имейл до Изпълнителя.
(2) Адрес за кореспонденция на Изпълнителя;
име на лице за контакт —Борислав Христов
адрес за кореспонденция: гр. Варна, ул. Възраждане No 1, вх. Б
е-mail за връзка:vacom@intrabg.net
телефон: 052 65 65 65
факс: 052 64 20 60
мобилен: 0888 26 33 46
(3) При промяна в посочените адреси, Изпълнителя се задължава своевременно да
уведоми Възложителят.

Чл.4.Контролът за надлежно изпълнение на поръчката от страна на ТМПЦ ще се
осъществява от следните лица: Любомир Кутин – мениджър ППР
РАЗДЕЛ III. СРОКОВЕ:
Чл. 5. (1) Срок за изпълнение на договора: до 2 година, считано от датата на сключване
на договора или до достигане на обща максимална стойност на направените поръчки
до 172 500 лв./сто седемдесет и две хиляди и петстотин/ лв. без ДДС.
(2) Срокза изработкана дизайн на рекламно-информационни материали след
подадена заявка от Възложителя и Срок за изработка и доставка на рекламноинформационни материали след подадена заявка от Възложителя, а именно:
№

Артикул

Техническо описание

Тираж/Б
рой

Срок за
изработка
на дизайн

Срок за
изработка и
доставка
на артикул

1

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

1

1 час

1 работни дни

2

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

100

1 час

1 работни дни

3

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

200

1 час

1 работни дни

4

Плакат

300

1 час

1 работни дни

5

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

500

1 час

1 работни дни

6

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

800

1 час

1 работни дни

7

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

1

1 час

1 работни дни

8

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

100

1 час

1 работни дни

9

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

200

1 час

1 работни дни

10 Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

300

1 час

1 работни дни

11 Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

500

1 час

1 работни дни

12 Флаер

Размер 99/210мм, цветност 1+1 Pantone, хартия
80гр тониран офсет

1500

1 час

1 работни дни

13 Флаер

Размер 99/210мм, цветност 1+1 Pantone, хартия
80гр тониран офсет

3000

1 час

1 работни дни

14 Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

1000

1 час

1 работни дни

15 Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

2000

1 час

1 работни дни

16 Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

3000

1 час

1 работни дни

17 Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

1000

1 час

1 работни дни

18 Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

2000

1 час

1 работни дни

19 Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ

3000

1 час

1 работни дни

20 Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115 гр
ДХГ

1000

1 час

1 работни дни

21 Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115 гр
ДХГ

2000

1 час

1 работни дни

22 Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115 гр
ДХГ

3000

1 час

1 работни дни

23 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ, две биги

50

1 час

1 работни дни

24 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ, две биги

500

1 час

1 работни дни

25 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ, две биги

1000

1 час

1 работни дни

26 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ, две биги

2000

1 час

1 работни дни

27 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм сгънат

3000

1 час

1 работни дни

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр ДХГ

вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ, две биги
28 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (148/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 150гр ДХГ, една бига

1000

1 час

1 работни дни

29 Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (148/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 150гр ДХГ, една бига

2000

1 час

1 работни дни

30 Папка

Размер 200/210мм разгънат вид (100/210мм сгънат
вид), цветност 4+0, хартия 300гр ДХГ, една бига

1000

1 час

1 работни дни

31 Папка

Размер 200/210мм разгънат вид (100/210мм сгънат
вид), цветност 4+0, хартия 300гр ДХГ, една бига

2000

1 час

1 работни дни

32 Папка

Размер 210/215мм разгънат вид (105/215мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 250гр ДХГ, една бига

500

1 час

1 работни дни

33 Папка

Размер 210/215мм разгънат вид (105/215мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 250гр ДХГ, една бига

1000

1 час

1 работни дни

34 Папка

Размер 297/420мм разгънат вид (297/210мм сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 300гр ДХМ, една бига,
лепен джоб

10

1 час

1 работни дни

35 Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм в
сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.), цветност 4+4,
хартия 300гр ДХМ, една бига

10

1 час

1 работни дни

36 Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм в
сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.), цветност 4+4,
хартия 300гр ДХМ, една бига

300

1 час

1 работни дни

37 Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм в
сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.), цветност 4+4,
хартия 300гр ДХМ, една бига

500

1 час

1 работни дни

38 Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

50

1 час

1 работни дни

39 Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

100

1 час

1 работни дни

40 Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

500

1 час

1 работни дни

41 Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

1000

1 час

1 работни дни

42 Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+0, хартия 300 гр
перлен картон

100

1 час

1 работни дни

43 Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+0, хартия 300 гр
перлен картон

200

1 час

1 работни дни

44 Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
перлен картон

100

1 час

1 работни дни

45 Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
перлен картон

200

1 час

1 работни дни

46 Картичка

Размер 297/210 в разгънат вид (148/210мм в сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 250 гр ДХГ, една бига

3000

1 час

1 работни дни

47 Картичка

Размер 297/210 в разгънат вид (148/210мм в сгънат
вид), цветност 4+4, хартия 250 гр ДХГ, една бига

4000

1 час

1 работни дни

48

Работен
календар

Размер без глава 30/50 см, трисекционен, сглобен с
пълноцветна глава по индивидуален проект, със
снимки от представления

10

1 час

1 работни дни

49

Работен
календар

Размер без глава 30/50 см, трисекционен, сглобен с
пълноцветна глава по индивидуален проект, със
снимки от представления

100

1 час

1 работни дни

50 Календарче

Размер 90/60мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
ДХМ, ламинат гланц/мат

100

1 час

1 работни дни

51 Календарче

Размер 90/60мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
ДХМ, ламинат гланц/мат

200

1 час

1 работни дни

Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13 листа,
цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ, картонена
основа, цветност 4+0, сглобяване със спирала,
индивидуален проект със снимки от
представления

10

1 час

1 работни дни

51 Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13 листа,
цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ, картонена
основа, цветност 4+0, сглобяване със спирала,
индивидуален проект със снимки от
представления

50

1 час

1 работни дни

52

Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13 листа,
цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ, картонена
основа, цветност 4+0, сглобяване със спирала,
индивидуален проект със снимки от
представления

100

1 час

1 работни дни

53

Сувенири

Тениска, 100% памук, 195гр/м2, различни цветове,
размери S, M, L, XL, надпис 2+0

10

1 час

1 работни дни

54 Сувенири

Чаша порцеланова, Ф 80мм, 330мл, пълноцветен
печат

10

1 час

1 работни дни

55 Сувенири

Шапка тип бейзболна, 100% памук, различни
цветове, универсален размер, надпис 2+0

10

1 час

1 работни дни

Проект,
предпечатна
56
подготовка,
визуализации

Изработка на дизайн, съгласуване на проект,
предпечатна подготовка, визуализации, корекции
на графични изображения, компютърна обработка
(лв/час)

1

1 час

1 работни дни

52

57

Широкоформ
Фотореалистично качество върху хартия (лв/м2)
атен печат

1

1 час

1 работни дни

58

Широкоформ
Фотореалистично качество върху винил (лв/м2)
атен печат

1

1 час

1 работни дни

59

Широкоформ Фотореалистично качество върху PVC фолио
атен печат
(лв/м2)

1

1 час

1 работни дни

60

Изрязване на Изрязване на PVCфолио с плотер, вкл. монтаж
PVC фолио
(лв/м2)

1

1 час

1 работни дни

РАЗДЕЛ IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.6. (1) Общата стойност на договора е до 172 500 лв.(сто седемдесет и две
хиляди и петстотин) лв. без ДДС.
(2) Начин на образуване на цената, съгласно посоченото ценово предложение на
изпълнителя, неразделна част от настоящия договор,а именно:
-Твърдо договорени единични цени за изработка и доставка на рекламноинформационни материали:

№

Артикул

Техническо описание

Тираж/
Брой

Мярка

Твърдо
договорена
цена за
изработка и
доставка на 1
един брой
артикул-лв. без
ДДС

1

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

1

бр.

2,20 лв/бр.без
ДДС

2

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

100

бр.

2,20 лв/бр.без
ДДС

3

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

200

бр.

0,97 лв/бр.без
ДДС

4

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

300

бр.

0,96 лв/бр.без
ДДС

5

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

500

бр.

0,69 лв/бр.без
ДДС

6

Плакат

Размер 50/70см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

800

бр.

0,38 лв/бр.без
ДДС

7

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

1

бр.

3,35 лв/бр.без
ДДС

8

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

100

бр.

3,35 лв/бр.без
ДДС

9

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

200

бр.

2,10 лв/бр.без
ДДС

10

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

300

бр.

1,65 лв/бр.без
ДДС

11

Плакат

Размер 70/100см, цветност 4+0, хартия 130 гр
ДХГ

500

бр.

1,07 лв/бр.без
ДДС

12

Флаер

Размер 99/210мм, цветност 1+1 Pantone,
хартия 80гр тониран офсет

1500

бр.

0,05 лв/бр.без
ДДС

13

Флаер

Размер 99/210мм, цветност 1+1 Pantone,
хартия 80гр тониран офсет

3000

бр.

0,03 лв/бр.без
ДДС

14

Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

1000

бр.

0,15 лв/бр.без
ДДС

15

Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

2000

бр.

0,09 лв/бр.без
ДДС

16

Флаер

Размер 99/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

3000

бр.

0,07 лв/бр.без
ДДС

17

Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

1000

бр.

0,14 лв/бр.без
ДДС

18

Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

2000

бр.

0,11 лв/бр.без
ДДС

19

Флаер

Размер 68/210мм, цветност 4+4, хартия 115гр
ДХГ

3000

бр.

0,09 лв/бр.без
ДДС

20

Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115
гр ДХГ

1000

бр.

0,15 лв/бр.без
ДДС

21

Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115
гр ДХГ

2000

бр.

0,12 лв/бр.без
ДДС

22

Флаер

Размер 148/210мм, цветност 4+4, хартия 115
гр ДХГ

3000

бр.

0,11 лв/бр.без
ДДС

23

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ,
две биги

50

бр.

0,35 лв/бр.без
ДДС

24

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ,
две биги

500

бр.

0,31 лв/бр.без
ДДС

25

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ,
две биги

1000

бр.

0,16 лв/бр.без
ДДС

26

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ,
две биги

2000

бр.

0,14 лв/бр.без
ДДС

27

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (99/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 115гр ДХГ,
две биги

3000

бр.

0,13 лв/бр.без
ДДС

28

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (148/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 150гр ДХГ,
една бига

1000

бр.

0,18 лв/бр.без
ДДС

29

Дипляна

Размер 297/210мм разгънат вид (148/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 150гр ДХГ,
една бига

2000

бр.

0,12 лв/бр.без
ДДС

30

Папка

Размер 200/210мм разгънат вид (100/210мм
сгънат вид), цветност 4+0, хартия 300гр ДХГ,
една бига

1000

бр.

0,21 лв/бр.без
ДДС

31

Папка

Размер 200/210мм разгънат вид (100/210мм
сгънат вид), цветност 4+0, хартия 300гр ДХГ,
една бига

2000

бр.

0,16 лв/бр.без
ДДС

32

Папка

Размер 210/215мм разгънат вид (105/215мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 250гр ДХГ,
една бига

500

бр.

0,36 лв/бр.без
ДДС

33

Папка

Размер 210/215мм разгънат вид (105/215мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 250гр ДХГ,
една бига

1000

бр.

0,21 лв/бр.без
ДДС

34

Папка

Размер 297/420мм разгънат вид (297/210мм
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ, една бига, лепен джоб

10

бр.

0,50 лв/бр.без
ДДС

35

Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм
в сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.),
цветност 4+4, хартия 300гр ДХМ, една бига

10

бр.

1,25 лв/бр.без
ДДС

36

Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм
в сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.),
цветност 4+4, хартия 300гр ДХМ, една бига

300

бр.

1,00 лв/бр.без
ДДС

37

Книжка

Размер 155/310мм в разгънат вид (155/155мм
в сгънат вид), обем 6 листа (12 стр.),
цветност 4+4, хартия 300гр ДХМ, една бига

500

бр.

0,97 лв/бр.без
ДДС

38

Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

50

бр.

0,15 лв/бр.без
ДДС

39

Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

100

бр.

0,32 лв/бр.без
ДДС

40

Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

500

бр.

0,32 лв/бр.без
ДДС

41

Покана

Размер 150/60мм, цветност 4+4, хартия 300гр
ДХМ

1000

бр.

0,18 лв/бр.без
ДДС

42

Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+0, хартия 300 гр
перлен картон

100

бр.

0,01 лв/бр.без
ДДС

43

Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+0, хартия 300 гр
перлен картон

200

бр.

0,01 лв/бр.без
ДДС

44

Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
перлен картон

100

бр.

0,01 лв/бр.без
ДДС

45

Визитки

Размер 90/50мм, цветност 4+4, хартия 300 гр

200

бр.

0,01 лв/бр.без

перлен картон

ДДС

46

Картичка

Размер 297/210 в разгънат вид (148/210мм в
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 250 гр
ДХГ, една бига

47

Картичка

Размер 297/210 в разгънат вид (148/210мм в
сгънат вид), цветност 4+4, хартия 250 гр
ДХГ, една бига

48

Размер без глава 30/50 см, трисекционен,
сглобен с пълноцветна глава по
Работен календар
индивидуален проект, със снимки от
представления

10

бр.

1,85 лв/бр.без
ДДС

49

Размер без глава 30/50 см, трисекционен,
сглобен с пълноцветна глава по
Работен календар
индивидуален проект, със снимки от
представления

100

бр.

1,50 лв/бр.без
ДДС

50

Календарче

Размер 90/60мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
ДХМ, ламинат гланц/мат

100

бр.

0,13 лв/бр.без
ДДС

51

Календарче

Размер 90/60мм, цветност 4+4, хартия 300 гр
ДХМ, ламинат гланц/мат

200

бр.

0,12 лв/бр.без
ДДС

Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13
листа, цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ,
картонена основа, цветност 4+0, сглобяване
със спирала, индивидуален проект със
снимки от представления

10

бр.

3,47 лв/бр.без
ДДС

Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13
листа, цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ,
картонена основа, цветност 4+0, сглобяване
със спирала, индивидуален проект със
снимки от представления

50

бр.

3,47 лв/бр.без
ДДС

52

Пирамидка

Размер 155/155мм, обем книжно тяло 13
листа, цветност 4+0, хартия 115гр ДХГ,
картонена основа, цветност 4+0, сглобяване
със спирала, индивидуален проект със
снимки от представления

100

бр.

3,25 лв/бр.без
ДДС

53

Сувенири

Тениска, 100% памук, 195гр/м2, различни
цветове, размери S, M, L, XL, надпис 2+0

10

бр.

4,80 лв/бр.без
ДДС

54

Сувенири

Чаша порцеланова, Ф 80мм, 330мл,
пълноцветен печат

10

бр.

4,50 лв/бр.без
ДДС

55

Сувенири

Шапка тип бейзболна, 100% памук, различни
цветове, универсален размер, надпис 2+0

10

бр.

1,50 лв/бр.без
ДДС

56

Проект,
предпечатна
подготовка,
визуализации

Изработка на дизайн, съгласуване на проект,
предпечатна подготовка, визуализации,
корекции на графични изображения,
компютърна обработка (лв/час)

1

час

25,00 лв/часбез
ДДС

57

Широкоформатен Фотореалистично качество върху хартия
печат
(лв/м2)

1

м2

10,00 лв/м2без
ДДС

58

Широкоформатен Фотореалистично качество върху винил
печат
(лв/м2)

1

м2

15,00 лв/м2без
ДДС

59

Широкоформатен Фотореалистично качество върху PVC фолио
печат
(лв/м2)

1

м2

15,00 лв/м2без
ДДС

Изрязване на

1

м2

20,00 лв/м2без

52

51

60

Изрязване на PVCфолио с плотер, вкл.

3000

бр.

0,14 лв/бр.без
ДДС

4000

бр.

0,13 лв/бр.без
ДДС

PVC фолио

монтаж (лв/м2)

ДДС

2. Твърдо договорени единични цени за наем на РИЕ за външна реклама:

№

Артикул

Техническо описание

Рекламен
период /14
дни/

Мярка

Твърдо
договорена
цена за наем
на 1един брой
РИС за
външна
реклама лв.без ДДС

1

Наем рекламноинформационни
съоръжения за външна
реклама тип
„ситилайт“ с размер
1,80/1,20м.двустранно

Позиционирани в Зона 1
съгласно Наредба за рекламна
дейност на Община Варна
(лв/модул)

1

Рекламен
период /14
дни/

150,00
лв./рекламен
период без ДДС

2

Наем рекламноинформационни
съоръжения за външна
реклама тип „билборд“
с размер 3,00/4,00м.едностранно

1

Рекламен
период /14
дни/

180,00
лв./рекламен
период без ДДС

Позиционирани в Зона 1
съгласно Наредба за рекламна
дейност на Община Варна
(лв/модул)

(3) Средствата за изпълнение на поръчката ще се предоставят от Бюджет на ТМПЦ.
Чл.7.(1) Плащането на цената по договора се извършва в български лева по банков път
по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
(2) При качествено и в срок изпълнение на всяка отделна поръчка, Възложителят се
задължава да заплаща нейната стойност на Изпълнителя в срок до 15 (петнадесет)
работни дни от датата на подписване на съответен приемо-предавателен протокол
между Изпълнителя и Възложителя и срещу издадена данъчна фактура.
(3) В цената са включени и всички разходи по изпълнението на изработката и
доставката на материалите до мястото на доставка, посочено в чл.2. Възложителят не
дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени от Изпълнителя
като например: разходи за материали, транспортни разноски и др.
РАЗДЕЛ V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. Изпълнителят се задължава:
(1) да изпълни предмета на договора с грижата на добър търговец и с качество,
което отговаря на най-добрите стандарти и изисквания за подобен вид рекламно –
информационни материали.
(2)да спази договорения във всяка от поръчките срок за изработването на съответните
рекламно – информационни материали;
(3)да информира Възложителя за всички необходими детайли, във връзка с
изработването на рекламно – информационни материали, предмет на договора;
(4)да отстранява за своя сметка всички причинени от него недостатъци, грешки,
пропуски, констатирани при приемането на изработените рекламно –
информационни материали, ако има такива, а в случай, че отклоненията не могат да
бъдат отстранени, да подмени да изработи и достави рекламно – информационни

материали от същия вид, без отклонения за своя собствена сметка и в срок
допълнително договорен между страните;
(5)при изработването на рекламно – информационни материали, да изпълнява
препоръките, дадени от Възложителя и да спазва неговите изисквания;
(6)да пази в тайна и по никакъв начин да не разгласява информация за Възложителя,
станала му известна при изпълнение на задълженията му по този договор.
(7)да не допуска увреждания на трети лица, както и вреди и щети на Възложителя в
хода на изпълнение на предмета на този договор.
Чл. 9. Изпълнителят отговаря пред другата страна за причинените й вреди,
ако не изпълни задълженията си по предходния член.
Чл. 10. Изпълнителят има право:
(1)да иска от Възложителя необходимото съдействие за осъществяване на
услугите, предмет на този договор;
(2)да иска от Възложителя приемане на съответните рекламно –
информационни материали, изработени с договореното качество, в срока и при
спазване на всички други условия съгласно всяка от съответните поръчки;
(3) да получи от Възложителя съответното възнаграждение за извършената
работа, изчислено съобразно цените, посочени в Ценовото му предложение
,неразделна част от настоящия договор.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 11. Възложителят е длъжен:
(1)да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на договора.
(2)да приеме изработените рекламно – информационни материали, когато са
изработени качествено, в срок и съобразно всички останали условия на съответната
поръчка;
(3)в случай, че Изпълнителят е изпълнил задълженията си по съответната поръчка
качествено и в срок и Възложителя е приел изпълнението без забележки с подписан
от страните протокол, да заплати на изпълнителя съответното възнаграждение за
изпълнената услуга.
Чл. 12.Възложителят има право:
1. да иска отИзпълнителя да изпълни предмета на договора без отклонения,
качествено и в срок, в сътоветствие с условията по договора;
2. да дава текущи задължителни указания и да проверява изпълнението на
договора, като не пречи на оперативната работа на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. да получава информация относно подготовката и хода на изпълнение на
дейностите по договора.
4. когато изработените рекламно – информационни материали не отговарят
на съответната поръчка, Възложителят може да откаже заплащането на част или на
цялото възнаграждение, докато Изпълнителят не изпълни поръчката съобразно
договореното количество и качество.

5. да уведоми Изпълнителя за забелязани недостатъци при приемането на
изработените рекламно – информационните материали, което се отбелязва в
двустранния протокол. В случай, че Възложителят не е уведомил за недостатъци
при приемането на изработените рекламно – информационни материали с
подписване на протокола, се счита, че същите не са били налице при приемането на
изпълнението от Възложителя.
6. При наличието на недостатъци и дефекти, които са установени от
Възложителя след като рекламно – информационни материали са били приети от
него с подписан от страните протокол и не е било възможно да бъдат открити при
приемането, Възложителят има право да се възползва от възможностите за
рекламации, съгласно действащото в Република България законодателство.
Чл. 13. В случаите по предходния член, при установяване на
несъответствия или недостатъци на изработените на рекламно – информационни
материали, Възложителят разполага с едно от следните права по избор:
1. да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да
поправи тези несъответствия или недостатъци или да подмени съответните
рекламно – информационни материали;
2. да отстрани сам за сметка на Изпълнителя недостатъците;
3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената
цена.
РАЗДЕЛ VI.ОТГОВОРНОСТ :
Чл. 14. При пълно неизпълнение на отправена от Възложителя поръчка за
изработване на рекламно – информационни материали, предмет на договора,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на пълната стойност на съответната
поръчка.
Чл. 15. При забава в изработването и/или доставката на рекламно –
информационни материали, предмет на договора, извън договорените в
съответната поръчка срокове за това, Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0,5
% /нула цяло и пет десети процента/ от стойността на поръчката за всеки
просрочен ден, но не повече от 45% /четиридесет и пет/ процента от общата
договорена със съответната поръчка сума.
Чл. 16. При забава в плащането на уговореното възнаграждение
Възложителят дължи неустойка в размер на 0,1 % /нула цяло и една десети/
процента от дължимата за съответната поръчка сума за всеки просрочен ден, но не
повече от 10% /десет/процента от дължимата по съответната поръчка сума.
Чл. 17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на
този раздел.
РАЗДЕЛ VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:

