
ДОГОВОР

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 
„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на 

Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно

многообразие” по Програма БГ08,
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ

Днес, Л г . 2016 г., в гр. Велико Търново, на основание чл.112, ал.1 от 
Закона за обществените поръчки и чл.68, ал.1 от П р ави л н и к а  за  п р и л аган е  на 
Закона за обществените поръчки, след проведена открита процедура по реда на ЗОП, 
се сключи този договор 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. „Д-МЕДИЯ” ООД, , наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със седалище и адрес 

на управление: гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №86, БУЛСТАТ/ЕИК: 

104639352, представлявано от Станислав Стоянов, в качеството му на

управител, определен за изпълнител със заповед № РД 22-1557/04.08.2016 г., от друга 

страна.

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 
възнаграждение, да изработва и доставя рекламни материали за Община Велико 
Търново и нейните структури.

(2) Видът и дизайнът на рекламните материали се одобряват писмено от лицето, 
направило заявка за извършването им.

(3) За краткост предметът на настоящия договор (чл. 1, ал. 1) ще се нарича 
„услугата”.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите по ал. 1 при спазване на:
1. Техническите спецификации.
2. Оферта си за участие;
3. Ценовото предложение;
4. Документация за участие.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършването на съответните услуги по 
чл. 1, ал. 1, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до 30 дни след 
представянето на оригинална фактура и приемо-предавателния протокол по чл. 16.
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(2) В случаите, когато е начислена неустойка съгласно чл. 22, ал. 1, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържа неустойката от дължимото плащане,

Чл. 3. (1) Плащането се извършва в български лева, с платежно нареждане по 
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка:
IB AN:
BIC: ~

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обвързан от единичните цени, които е оферирал за 
изработването и доставянето на съответните материали.

Чл. 4. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства (платежно нареждане или друг платежен документ), че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от 
тях работи, които са приети по реда на настоящия договор.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 5. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши услугата, предмет на 
настоящия договор, качествено, в срок и в съответствие с техническата спецификация 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и офертата си.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да опакова рекламните материали по 
начин, гарантиращ транспортирането им без рискове за увреждане. Всеки вид рекламен 
материал трябва да бъде подходящо опакован (комплектован), като върху опаковката е 
посочена точната бройка и вида на рекламния материал.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срока на договора да разполага с 
технически средства и необходимия персонал за доставка и разтоварване до складовите 
помещения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на рекламни материали.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да координира осъществяването на всички 
дейности с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или лицето, направило заявка за извършването им..

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава без съгласието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да не 
предоставя документи и информация на физически и юридически лица относно 
изпълнението на поръчката.

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договори за подизпълнение при 
условие, че има посочени в офертата му подизпълнители в срок от 10 календарни дни 
от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на доставката да 
получи уговореното в настоящия договор възнаграждение в посочените срокове и 
условия.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 
съдействие за изпълнение на доставката, включително и предоставяне на нужната 
информация и документи за изпълнение на договора.

Чл.7. (1) 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.

(2) 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.

(3) Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на горните 
условия.

(4) 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.

(5) 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.

(6) Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали 
оспорва плащанията или част от тях като недължими.

(7) Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

(8) Приложимите правила относно директните разплащания с подизпълнители се 
посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за възлагане на 
поръчката.

(9) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ

Чл. 8. (1) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т има право да получи от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я
доставката в срок, без отклонение от договореното между страните и без недостатъци.

(2) В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т има право да осъществява контрол по време на действие 
на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. (1) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т се задължава да заплати на И ЗП ЪЛ НИ ТЕЛЯ
уговорената цена, съгласно чл. 2 от настоящия договор.

(2) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т се задължава да приеме изпълнението на доставката от 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я по реда и при условията на настоящия договор.

(3) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т се задължава да не разпространява под каквато и да е 
форма всяка предоставена му от И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯ информация, имаща характер на 
търговска тайна, и изрично упомената от И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  като такава.

V. СРО К НА ИЗП ЪЛ НЕН И Е. М ЯСТО И НАЧИН НА ПРЕДАВАНЕ И 
П РИ ЕМ А Н Е НА ПРЕДМ ЕТА НА ДОГОВОРА.

Чл. 10. Срокът за извършване на услугите е 36 месеца от датата на сключване на 
договора.

Чл. 11. (1) ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ ЯТ в рамките на срока по чл. 10 изготвя писмени 
заявки до И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я , съдържащи видовете артикули, техническите изисквания 
към тях, дизайн, брандиране, вид печат и допълнителни обработки на рекламните 
материали, количество, единична цена без ДДС, и други параметри като срок на 
изработка, дата и място на доставка.



(2) Във всяка конкретна заявка по ал. 1 Възложителят може да включи един, 
няколко или всички рекламни материали.

(3) В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т може да поръча артикули, сходни на тези в 
Техническата спецификация. В тези случаи И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т оферира цена, 
съобразена и ненадвишаваща цените за сходните артикули по офертата. Сходността се 
определя с оглед спецификите на материалите (напр. цветност, обем, страници, вид, 
довършителни работи и други).

Чл. 12. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т извършва услугата по чл. 1, ал. 1, включително 
дизайн, печат и предпечат, транспорт и доставка до място, определено от 
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  в срок съгласно заявката.

Чл. 13. Мястото на доставка е О БЩ И Н А  ВЕЛИКО ТЪРНОВО, град Велико 
Търново, пл. “Майка България” или адресът на съответната структура, направила 
заявката за рекламни материали или друго място в зависимост от конкретната заявка. 
При настъпила промяна на мястото на доставка, В Ъ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ своевременно 
писмено информира ИЗП ЪЛНИ ТЕЛЯ.

Чл. 14. (1) Ако при доставката на рекламните материали се открият недостатъци, 
В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т не ги приема и И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ следва да достави нови 
рекламни материали, отговарящи на изискванията му, в срок от 3 (три) работни дни.

(2) В случай, че след приемането на доставените рекламни материали се открият 
недостатъци в срок до 1 месец, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен 
преглед, В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т или упълномощено от него лице уведомява писмено 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  за дефектите в 3-дневен срок от узнаването или откриването на 
същите, а И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я Т ги отстранява за своя сметка в 15 дневен срок от датата 
на писменото му уведомяване;

Чл. 15. (1) И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т представя за одобрение на ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯ в
писмен вид или по електронна поща на представител/и на ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, в срок до 
4 работни дни от получаване на искането, варианти на визия за всеки отделен рекламен 
материал в рамките на ценовото си предложение, с която е участвал в обществената 
поръчка.

(2) В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т или упълномощено от него лице се произнася по 
представените варианти в срок до 3 работни дни от получаването им, като:

а) избира един от представените варианти;
б) изисква повторно допълнителни варианти, когато представените варианти не 

отговарят на изискванията на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.
(3) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т в случаите по ал. 2, б. „б” избира един от предложените 

варианти, който е задължителен за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Избраният вариант се възлага със заявка по образец.

Чл. 16. След всяка извършена услуга по чл. 1, ал. 1, И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ и 
ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т съставят и подписват приемо-предавателен протокол по образец, 
в който се отразява съответствието на изпълнението на съответната услуга.

(2) В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т приема изпълнението на дейност по договора, за която 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 
И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и подизпълнителя.



Чл. 17. В Ъ ЗЛ О Ж И Т ЕЛ Я Т приема извършената услуга по чл. 1, ал. 1, въз 
основа на подписани от двете страни приемо-предавателни протоколи по чл. 16.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 18. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнението му (с изтичане на срока на договора и след като е изпълнено 

последното дължимо плащане и е прието съответното изпълнение);
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност.
(2) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т може да прекрати договора едностранно с едномесечно 

предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  и 
одобрени от В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я  услуги по изпълнение на договора.

Чл. 19. (1) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т може да развали едностранно договора, ако в 
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни задълженията си.

(2) В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я Т може да развали договора едностранно, с едноседмично 
писмено предизвестие, когато И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я Т:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни;

2. не отстрани в срок, определен от ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;

3. прекъсне изпълнението на договора без съгласието на ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я за 
повече от 10 (десет) дни и след отправена писмена покана не продължи изпълнението 
на договора, в рамките на 5 (пет) дни, считано от датата на получаване на поканата;

4. не изпълни някое от задълженията си по договора;
5. бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита процедура за 

обявяване в несъстоятелност или ликвидация.

Чл. 20. При разваляне на договора ВЪ ЗЛО Ж И ТЕЛЯТ и И ЗП Ъ Л НИ ТЕЛЯТ
съставят констативен протокол за извършените, но неизплатени доставки (ако има 
такива).

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА И ЗП ЪЛ НЕН И Е

Чл. 21. (1) При подписване на договора И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ представя гаранция 
за изпълнение на задълженията си по него, включително и за гарантиране на качеството 
на извършените дейности, предмет на договора, в размер на 5% от стойността на 
договора -  8687,50 (осем хиляди шестстотин осемдесет и седем и 50 ст.) лева. 
Гаранцията следва да бъде представена преди сключване на договора, в една от 
следните форми:

а) парична сума в български лева, внесена по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
IB AN:
BIC
Наименование на банката:1
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б) безусловна и неотменима банкова гаранция -  в оригинал, със срок на 
валидност 30 (тридесет) дни след изтичане на срока по договора и платима до 5 (пет) 
работни дни след първо поискване, която се одобрява предварително от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 10 (десет) 
работни дни след изтичане на срока по чл. 10.

(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от 
правото да търси обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕУСТОЙКИ

Чл. 22. (1) При забавено изпълнение на задължение по договора
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула 
цяло и пет процента) от прогнозната стойност на позицията съгласно Приложение Б от 
обявлението за обществена поръчка, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% 
/десет процента/ от нея.

(2) При частично или некачествено изпълнение на задължение по договора от 
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер 
на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на позицията съгласно Приложение Б от 
обявлението за обществена поръчка.

(3) За пълно неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в 
размер на 15% /петнадесет процента/ от прогнозната стойност на позицията съгласно 
Приложение Б от обявлението за обществена поръчка.

(4) При пълно неизпълнение или съответно — забавено, частично или 
некачествено изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвоява съответна сума 
(неустойка) от гаранцията за изпълнение на договора.

IX. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 23. Всички допълнително възникнали след подписването на договора 
въпроси ще се решават от двете страни по взаимно съгласие с двустранни писмени 
споразумения.

Чл. 24. В случай на невъзможност за разрешаване на споровете по пътя на 
договарянето, то всички спорове ще се решат от компетентния български съд, съгласно 
действащото в Република България законодателство.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 25. Всички съобщения по този договор, направени от едната до другата 
страна се считат за връчени, ако са на адреса, посочен в него. Те се считат за връчени и 
в случай, че има промяна в седалището и адреса на управление на някоя от страните, 
ако тя не е уведомила в писмен вид другата страна за промяната.

Чл. 26. За целите на настоящия договор страните определят следните лица за 
контакти:

Лица за контакти от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са :



ГРИ ГО Р ГРИ ГО РО В  - Главен специалист в отдел ИТО или ръководителят на 
съответната структура.

а от страна на И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я  е Станислав Иванов Стоянов 
Адрес за контакти : град Велико Търново, ул. „Христо Ботев” №86

Чл. 27. За всички неуредени въпроси по този договор се прилага българското 
законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Ценово предложение на Изпълнителя;
2. Техническо предложение на Изпълнителя;
3. Техническа спецификация.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра -  по един за 
И ЗП ЪЛ Н И ТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ.

Надя Петрова -  Директор на дирекция „Общинска собственост и обществени портфиси“ , 

Розалия Стефанова -  Директор на дирекция „Административно обслужван^,

Мариела Цонева -  Директор на дирекция „Общинско развитие“

Антония Папазова -  Главен счетоводител в дирекция „Култура и^гуризъм“

Росица Димитрова -  Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Анка Ганева -  Главен счетоводител в дирекция „Социални дейности и здравеопазване“

Пенка Игнатова -  Директор на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ ,

Павлинка Калбанова -  Главен счетоводител в дирекция „Образование, младежки 
дейности и спорт“

ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ:
^  ИНЖ . Д А Н И ЕЛ , . П

Кмет на Община ВелйкЖТъпнбво
ПАНОВ

И З П Ъ Л Н И Т Е Л ^
II  I \

)
Даниела Данчева -  Начарник отдел „Бюджет“У
Съгласували:

Десислава Йонкова -  Директор на дирекция „Правна//У

Инж. Динко Кечев -  Директор^на'^дирекция „Строителство и устройство на 
територията“

Нелина Църова -  Директор на дирекция „Култура и туризъм“

/
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Приложение №  4 - 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с представената от нас оферта за участие в обявената от 
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения процедура 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите на 
Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие” по Програма БГ08.”, по обособени позиции, ОБОСОБЕНА 
ПОЗИЦИЯ № 2: ИЗРАБОТКА НА РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ, Ви представяме 
следното ценово предложение:

1. Обща стойност (цена) на рекламните материали
Арт.

№
Вид Минимални технически 

изисквания на 
Възложителя

Мярна
единица

Единич 
на цена 

без 
ДДС 
(лв.)- 

цена за 
1 бр.

Прогнозно 
количество 

за 1 г.

Обща 
стойност 
без ДДС 

(лв.)
1

1 Торбички Малки, хартиени
Размер 22x35 см 
Материал бял крафт 
Цветност: 4+0 цвята

бр. 0,99 500 495,00

1
2 Торбички Големи, хартиени

Размер 35x43 см 
Материал бял крафт 
Цветност: 4+0 цвята

бр. 1,70 500 850.00

I
3 Запалка Бяла /надпис двустранно 

2 цвята/
бр- . 1,50 200 300,00

1
4 Запалка Цветна/надпис 

двустранно 2 цвята/
бр. 1,80 200 360,00

5 Тениска с 
надпис

Многоцветен печат на 
гърди

бр. от
6,85

500 3425,00 i

6 Тениска с 
надпис

Многоцветен печат на 
лице и гръб

бр. от 9,85 500 4925,00
!



7 Химикал Пластмасов с надпис - 4 
цвята

бр. 1,20 500. 600,00

8 Химикал Метален с надпис - 4 
цвята

бр. 2,00 100 200.00

9 Кутия за 
химикал

С надпис бр. 1,90 100 190,00

10 USB флаш 
памет с лого

4 цвята 4GB бр. 8,00 500 4000,00

11 Подложка 
за мишка

4 цвята бр. 3,30 500 1650,00

12 Торбички 
от плат

Памучна пазарска 
торбичка с къси 
дръжки, 100 % памук, 
95 гр./м2, размер: 
370x400 мм., различни 
цветове

бр. 2,00 100 200,00

13 Торбички 
от плат

Памучна пазарска 
торбичка с дълги 
дръжки, 100 % памук, 
95 гр./м2, размер: 
370x400 мм., различни 
цветове

бр. 3,60 100 360,00

14 Сгъваема
пазарска
чанта

Памучна сгъваема 
пазарска чанта с цветен 
джоб закопчаващ се с 
копче, размер: 400x360 
мм., различни цветове

бр. 3,45 100 345.00'

15 Рекламен
автоматичен
чадър

Рекламен автоматичен 
чадър от 190Т полиестер; 
Размер на чадъра: ф122 
см; Метална конструкция 
и права дръжка;

бр. 17,50 50 875,00

16 Компактен 
рекламен 
чадър в 
калъфче

Компактен рекламен 
чадър в калъфче; 
Материал: 190Т 
полиестер; Размер на 
чадъра: ф96 см; 
Възможни цветове: 
червен, бордо, тъмно син, 
оранж, светло син, светло 
зелен;

бр. 12,00 50 600,00'

17 Рекламна
чаша

Рекламна стъклена, 
керамична, метална 
чаша, височина 105 мм., 
диаметър 100 мм., 0, 40 
л. цвят: бял + различни

бр. 5,90 100 590,00
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цветове

18 Рекламна
термочаша

термочаша от 
неръждаема стомана с 
капак, вместимост 0.4 л, 
с плъзгащо затваряне; 
Размери: 17,3 х ф 8,4 
см; Тегло: 0,285 кг.

бр. 8,50 100 850,00

19 Антистрес
топки

Размер: ф 70 мм; Размер 
за печат: 20x20 мм; 
Различни цветове: жълт, 
черен, червен, син, бял;

бр. 3,50 ' 50 175,00

20 Антистрес
фигурки

Антистрес фигурка във 
формата на къщичка; 
PU материал; Размери: 
7,6x7x6 см; различни 
цветове.

бр. 3,70 50 185,00

21 Антистрес
фигурки

Антистрес фигурка във 
формата на куб; PU 
материал; Размери: 
4,5x4,5x4,5 см; 
различни цветове.

бр. 3,80 50 190,00

22 USB флаш 
памет

Метална флаш памет с 
дизайнерска форма; 
Материал: метал; Размер: 
52x12x7 мм; Площ за 
печат лице: 20x5 мм; 
Площ за печат гръб: 30x5 
мм; Метод за надписване: 
тампонен печат, 
гравиране; 4GB, 8 GB, 
16GB

бр. 15.00

16.00 

19,00

100 1500.00

1600.00 

1900,00

23 Еко линия
рекламни
материали

(химикал - Размери: 0 10 
х 140 mm, 
Характеристики: биоразг 
радима пластмаса, синьо 
мастило, рециклирана 
хартия,
Брандиране: директен 
печат, тампонен печат 
Молив- Молив от 
рециклирана хартия; 
Размер за печат - 70x6 
мм;
Т ефтер-Комплект 
тефтерче 60 страници и

бр. 1,80

1,70

6,00

50 90.00

jj

i1i
85.00

|

300.00

ь
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химикалка от
рециклирана хартия; 
Размер 105x145x6 мм; 
Размер за печат 70x8 мм; 
Бележник- Еко
бележник с дръжки. 
Тяло-70 листа на редове, 
еко химикалка със синьо 
мастило. Мемо листчета - 
125 броя малки и 25 
големи.
Размери: 210 х 200 х Ю 
mm, Характеристики: 
синьо мастило,
рециклирана хартия, 
Брандиране: ситопечат 
Линия- Линия с дължина 
15 см., Размери: 160 х 30 
х 1,6 mm,
Характеристики: бамбук, 
Брандиране: лазерно
гравиране,ситопечат 
Торбичка - Пазарска 
чанта с 30 см дръжки. 
Размери: 370 х 410 mm, 
Характеристики: 100%па 
мук,
Брандиране: ситопечат, 
трансферен печат 
USB flash - 4GB, 8GB, 
16GB, 32GB. Поддържа 
USB 2.0 интерфейс. 
Съвместимо c различни 
операционни системи. 
Размери: 58 х 19 х 12 mm, 
Характеристики: бамбук, 
Брандиране: лазерно
гравиране, тампонен 
печат
Папка - Еко папка А4. 
Изработена от еко 
картон. Включва блокнот 
с 20 листа и химикалка. С 
място за визитка.
Размери: 230 х 320 х 15 
mm, Характеристики: 
рециклирана хартия______

10,50 525.00

1,80 90.00

3,50 175.00

19.00
23.00
27.00
31.00

950.00
1 150,00
1350.00
1550.00

5,90 295,00

Ч
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Брандиране: ситопечат

Несесер - Несесер за 
химикалки и моливи. 
Размери: 70 х 220 mm, 
Характеристики: 100% 
памук, Брандиране: 
трансферен печат 
Чанта за многократна 
употреба - Чанта за 
документи за 
многократна употреба, 
рециклиран РЕТ 
материал 150 гр; 
Цветове: бял, черен, син; 
Размер: 32x32x10,5 см;

6,00

8,80

300.00

440.00

24 Табела Кметства и Кметски 
наместничества, р-р 
0,40м/0,60м.

кв.м. 64,00 50 3200.00

25 Етикети за
юбилейни
бутилки

Лице, пълноцветни, 
70/110 мм.,
самозалепваща хартия

бр. от 0,27 1000 270,00

26 Комплекти 
2,3 и 4 
елемента

4. химикал, 
перомолив;

5. химикал, 
перомолив, 
писалка;

6. химикал, 
перомолив, 
писалка, 
ключодържател;

бр. от 9,00 

от 12,00

от 15,00

200 1800,00

2400.00

3000.00

27 Кутия с дърворезба14,5/6,5/4 
см.

бр. 20,00 200 4000,00

28 Шалчета Размер 160x10 см., с 
надпис -  цвят виолет, 
печат 4 цвята

бр. от 2,50 1000 2500,00

29 Гривни
силиконови

4 цвята бр. от 0,33 3000 990,00

30 Скаутска
кърпа

Размер 120x30 см., 
виолет с цветен надпис, 
печат 4 цвята

бр. от 4,00 100 400,00

31 Подложки за 
мишка

с печат 3 цвята бр. от 3,45 100

i 
I

ооА'чГ

S
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32 Балони с надпис бр. от 0,68 1000 680,00

33 Визитник пластмасов, печат 1 цвят бр. от 3,50 100 350,00
34 Визитник кожен, тип „папка”, с 

надпис
бр. от 8,00 100 800,00

35 Монтаж,
демонтаж

Всички видове -  на 
лепенки, табла, плакати, 
билбордове, ситилайти, • 
винили, информационни 
табели

кв.м. 10,00

36 Монтаж,
демонтаж

На винили с вишка кв.м. 20,00

37 Транспорт, 
извън 
рамките на 
града, лек 
автомобил

км. 0,55

38 Транспорт
извън
рамките на 
града, бус

км. 0,65

39 Фотореалист 
ичен печат

върху PVC фолио кв.м. 20,00
. . . . .

40 Нефотореали 
етичен печат

върху PVC фолио кв.м. 10,00

41 Фотореалист 
ичен печат

върху винил кв.м. 19,00

42 Нефотореали 
етичен печат

върху винил кв.м. 9,00

43 Ушиване на 
джоб

л.м. 1,40

44 Поставяне на 
капси

бр. 0,50

45 Въже 7мм. л.м. 0,60

46 Табела PVC фолио, коматекс 3 
мм. пълноцветен печат

кв.м. 55,00 50 2750,00

47 Табела PVC фолио, коматекс 5 
мм. -  m2
пълноцветен печат

кв.м. 59,00 50 2950,00

48 Табела PVC фолио, метален гръб 
- m2
пълноцветен печат

кв.м. 64,00 50 3200,00

49 Табела светеща кв.м. 280,00 50 14000,00

$>
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50 Винил Различни размери -  95/81 
см. с капси и свински 
опашки, 104/89 см. без 
капси и с такер, 4/3 м., 
120/180 см. с такер

кв.м. от 27,00 
от 17,50 
от 80,00 
от 17,30

500 70900,00

51 Информацио 
нна табела

50/70 см бр. 19,00 50 950,00

52 Метална
рамка

Различни размери кв.м. 30,00 300 9000.00

53 Скоба Метална, ф 12 см. бр. 5,00 300 1500.00

54 Транспарант със символика кв.м. 15,00 500 7500,00

55 Правоъгълни 
флагчета за 
простор

/винил/, 15/25 см. л.м. 3,20 1000 3200,00

56 ■ Триъгълни 
флагчета за 
простор

/винил/, дължина на 
основата 15 см., височина 
-  25 см.

л.м. 1,90 1000 1900,00

57 Постери АЗ бр. 1,50 1000 1500,00

58 Метална
конструкция

На различни рекламни 
материали - табла, 
плакати, билбордове, 
винили, табели, размер - 
според размера на 
материалите

кв.м. 40,00

59 Дървени
конструкции

На различни рекламни 
материали - табла, 
плакати, билбордове, 
винили, табели, размер - 
според размера на 
материалите

кв.м. 30,00

II11
j

60 Алуминиева
конструкция

На различни рекламни 
материали - табла, 
плакати, билбордове, 
винили, табели, размер - 
според размера на 
материалите

кв.м. 50,00 1
j

1|
j

i
i

i
i

ОБЩА СТОЙНОСТ (ЦЕНА) без ДДС: 1328,87 173 750,00
(в горното поле се записва сумата, резултат от сбора на единичните 
цени на всички артикули)
ДДС 20%: 265,77 34 750,00
Обща стойност с ДДС: 1594,64 208 500,00
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Представяме и пълна ценова листа на предлаганите от нас услуги и цени и на останалите 
артикули, включени в обхвата на позицията.
Предложените цени остават непроменени за срока на действие на договора.
Срокът на валидност на това предложение е 180 календарни дни след крайния срок за 
подаване на предложения.
Дейностите, свързани с брандиране или визуализация са включени в цената на 
услугата.

Цената се изчислява до втори знак след десетична запетая.При несъответствие между 
предложените в таблицата единични цени и общата стойност (цена), за вярна се 
приема единичната цена като общата стойност (цена) се коригира в съответствие с 
единичните цени. Посочените количества са прогнозни и не задължават Възложителя, 
а са посочени за целите на ориентиране на участника за обема на заявките, които 
Възложителя има намерения да възлага по време на изпълнение на договора.

Приложение —  Пълна ценова листа
Дата 07.07.2016

Име и фамилия Станислав Стоянов

Подпис (и печат)
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Пълна ценова листа на услуги и артикули, предлагани от „Д-Медия" ООД

1. Торбички - малки, хартиени, размер 22x35, материал бял крафт, цветност 4+0 - 
0,99лв./бр. (при тираж 500бр.)

2. Торбички - големи, хартиени, размер 35x43, материал бял крафт, цветност 4+0 - 
1,70лв./бр. (при тираж 500бр.)

3. Запалка - бяла (надпис двустранно 2 цвята) - 1,50лв./бр. (при тираж 200бр.)
4. Запалка - цветна (надпис двустранно 2 цвята) - 1,80лв/бр. (при тираж 200бр.)
5. Тениска с надпис - многоцветен печат на гърди - от 6,85лв./бр. (при тираж 500бр.)
6. Тениска с надпис - многоцветен печат на лице и гръб - от 9,85лв./бр. (при тираж 

500бр.)
7. Химикал - пластмасов с надпис 4 цвята - 1,20лв./бр. (при тираж 500бр.)
8. Химикал - метален с надпис 4 цвята - 2лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
9. Кутия за химикал с надпис - 1,90лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
10. USB флаш памет с лого - 4 цвята - 4GB - 8лв./бр. (при тираж 500бр.)
11. Подложка за мишка - 4 цвята - 3,30лв./бр. (при тираж 500бр.)
12. Торбички от плат - памучна пазарска торбичка с къси дръжки, 100% памук, 95гр./м2, 

размер 370х400мм, различни цветове - 2лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
13. Торбички от плат - памучна пазарска торбичка с дълги дръжки, 100% памук, 95гр/м2, 

размер 370х400мм, различни цветове - 3,60лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
14. Сгъваема пазарска чанта - памучна сгъваема пазарска чанта с цветен джоб, закопчаващ 

се с копче, размер 400х360мм, различни цветове - 3,45лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
15. Рекламен автоматичен чадър - рекламен автоматичен чадър от 120Т до 190 полиестер, 

размер Ф 122см, метална конструкция и права дръжка - 17,50лв./бр. (при тираж 50бр.)
16. Компактен рекламен чадър в калъфче - компактен рекламен чадър в калъфче; 

материал 190Т полиестер, размер Ф9бсм, възможни цветове: червен, бордо, тъмно син, 
оранж, светло син, светло зелен - 12лв./бр. (при тираж 50бр.)

17. Рекламна чаша - рекламна стъклена, керамична, метална чаша, височина 105мм, 
диаметър ЮОмм, 0,40л., цвят: бял+различни цветове - 5,90лв./бр. (при тираж ЮОбр.)

18. Рекламна термо чаша - термо чаша от неръждаема стомана с капак, вместимост 0,4л с 
плъзгащо затваряне; размери - 17,ЗхФ8,4см, тегло: 0,285кг - 8,50лв./бр. (при тираж 
ЮОбр.)

19. Анти стрес топки - размер Ф70мм, размер за печат 20х20мм, различни цветове: жълт, 
черен, червен, син, бял - 3,50лв./бр. (при тираж 50бр.)

20. Анти стрес фигурки - анти стрес фигурка във формата на къщичка; PU материал, 
размери 7,6х7,6см, различни цветове - 3,70лв./бр. (при тираж 50бр.)

21. Анти стрес фигурки - анти стрес фигурка във формата на куб; PU материал, размери 
4,5х4,5х4,5см, различни цветове - 3,80лв./бр. (при тираж 50бр.)

22. USB флаш памет - метална флаш памет с дизайнерска форма; материал метал, размер 
52х12х7мм, площ за печат - лице 20х5мм; площ за печат - гръб 30х5мм, метод за 
надписване - тампонен печат, гравиране;
4GB - 15лв./бр.,
8GB - 16лв.бр.,
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16GB - 19лв./бр.
(при тираж ЮОбр.)

23. Еко линия рекламни материали:
Химикал - размери 0 1 0 x140mm, характеристики - био разградима пластмаса, синьо 
мастило, рециклирана хартия. Брандиране - директен печат, тампонен печат- 
1,80лв./бр. (при тираж 50бр.)
Молив - молив от рециклирана хартия, размер за печат 70х6мм - 1,70лв./бр. (при 
тираж 50бр.)
Тефтер - комплект тефтерче бОстр. и химикалка от рециклирана хартия , размер 
105х145х6мм, размер за печат 70х6мм - блв./бр. (при тираж 50бр.)
Бележник - еко бележник с дръжки, тяло 70л. на редове, еко химикалка със синьо 
мастило. Мемо листчета - 125бр. малки и 25бр. големи, размер: 210х200х10мм. 
Характеристики: синьо мастило, рециклирана хартия. Брандиране: ситопечат - 
10,50лв./бр. (при тираж 50бр.)
Линия - линия с дължина 15см, размер 160x30x1,бмм, характеристики - бамбук. 
Брандиране - лазерно гравиране, ситопечат - 1,80лв./бр. (при тираж 50бр.)
Торбичка - пазарска чанта с ЗОсм дръжки, размери - 370х410мм, характеристики - 
100% памук. Брандиране - ситопечат, трансферен печат - 3,50лв./бр. (при тираж 
50бр.)
USB флаш - 4, 8,16 и 32GB, поддържа USB 2.0 интерфейс, съвместима с различни 
операционни системи. Размери 58х19х12мм. Характеристики - бамбук. Брандиране 
- лазерно гравиране, тампонен печат.
4GB - 19лв./бр.
8GB - 23лв./бр.
16GB - 27лв./бр.
32GB - 31лв./бр.
(при тираж 50бр.)
Еко папка - размер А4, изработена от Еко картон, включва блокнот с 20л. и 

химикалка, с място за визитка, размери 230х320х15мм. Характеристики - рециклирана 
хартия, брандиране - ситопечат - 5,90лв./бр. (при тираж 50бр.)
- Несесер - несесер за химикалки и моливи, размери 70х220мм, характеристики - 
100% памук, брандиране - трансферен печат - блв./бр. (при тираж 50бр.)
- Чанта за многократна употреба - чанта за документи за многократна упортеба, 
рециклиран РЕТ материал, 150гр., цветове: бял, черен, син. Размер 32x32x10,5см - 
8,80лв./бр. (при тираж 50бр.)

24. Табела кметства и кметски наместничества - размер 40х60см - 64лв./м2 (при тираж 
50бр.)

25. Етикети за юбилейни бутилки - лице, пълноцветни, 70х110мм, самозалепваща хартия - 
от 0,27лв./бр. (при тираж ЮООбр.)

26. Комплекти - 2,3,4 елемента
химикал, пиромолив - от 9лв./бр. (при тираж 200бр.) 
химикал, пиромолив и писалка - от 12лв./бр. (при тираж 200бр.) 
химикал, пиромолив, писалка и ключодържател - от 15лв./бр. (при тираж 
200бр.)

27. Кутия с дърворезба - 14,5х6,5х4см - 20лв./бр. (при тираж 200бр.)

т



28. Шалчета - размер 160х10см с надпис - цвят виолет, печат 4 цвята - от 2,50лв./бр. (при 
тираж ЮООбр.)

29. Гривни силиконови - 4 цвята - от 0,33лв./бр. (при тираж ЗОООбр.)
30. Скаутска кърпа - размер 120х30см - виолет с цветен надпис - печат 4 цвята - от 4лв./бр. 

(при тираж ЮОбр.)
31. Подложка за мишка - с печат 3 цвята - от 3,45лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
32. Балони - с надпис - от 0,68лв./бр. (при тираж ЮООбр.)
33. Визитник - пластмасов - печат 1 цвят - от 3,50лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
34. Визитник - кожен, тип „папка" с надпис - от 8лв./бр. (при тираж ЮОбр.)
35. Монтаж/демонтаж - всички видове - на лепенки, табла, плакати, билбордове, 

ситилайти, винили, информационни табели - Юлв./м2
36. Монтаж/демонтаж - на винили с вишка - 20лв./м2
37. Транспорт, извън рамките на града, лек автомобил - 0,55лв./км
38. Транспорт, извън рамките на града, бус - 0,65лв./км
39. Фотореалистичен печат върху PVC фолио - 20лв./м2
40. Нефотореалистичен печат върху PVC фолио - Юлв./м2
41. Фотореалистичен печат върху винил - 19лв./м2
42. Нефотореалистичен печат върху винил - 9лв./м2
43. Ушиване на джоб - 1,40лв./л.м.
44. Поставяне на капси - 0,50лв./бр.
45. Въже - 7мм - 0,60лв./л.м.
46. Табела - PVC фолио , коматекс Змм, пълноцветен печат - 55лв./м2 (при тираж 50бр.)
47. Табела - PVC фолио, коматекс 5мм, пълноцветен печат - 59лв./м2 (при тираж 50бр.)
48. Табела - PVC фолио, метален гръб, пълноцветен печат - 64лв./м2 (при тираж 50бр.)
49. Табела - светеща - 280лв/м2 (при тираж 50бр.)
50. Винил - различни размери

95/81 см. с капси и свински опашки - от 27лв./бр.
104/89 см. без капси и с такер - от 17,50лв./бр.
4/3 м. - от 80лв./бр.
120/180 см. с такер - от 17,30лв./бр.
(при тираж 500бр.)

51. Информационна табела 50х70см - 19лв./бр. (при тираж 50бр.)
52. Метална рамка - различни размери - 30лв./м2 (при тираж ЗООбр.)
53. Скоба - метална Ф 12см - 5лв./бр. (при тираж ЗООбр.)
54. Транспарант - със символика - 15лв./м2 (при тираж 500бр.)
55. Правоъгълни флагчета за простор (винил, 15х25см) - 3,20лв./л.м. (при тираж ЮООбр.)
56. Триъгълни флагчета за простор (винил, 15х25см) - 1,90лв./л.м. (при тираж ЮООбр.)
57. Постери - размер АЗ - 1,50лв./бр. (при тираж ЮООбр.)
58. Метална конструкция на различни рекламни материали - табла, плакати, билбордове, 

винили, табели, размер - според размера на материалите - 40лв./м2
59. Дървени конструкции - на различни рекламни материали - табла, плакати, билбордове, 

винили, табели, размер - според размера на материалите - 30лв./м2
60. Алуминиева конструкция - на различни рекламни материали - табла, плакати, 

билбордове, винили, табели, размер - според размера на материалите - 50лв./м2



61. Изработка и доставка на знамена /подшити, с джобо в горната и доланата част, 
непрозрачни, двустранни, с капси за допълнително укрепване/
-общинско -65лв 
-европейско -  58лв 
-българско -50лв

62. Монтаж на знаме -  10лв/м2
63. Печат на грамоти - размер А4, картон, без рамка, с двустранен ламинат -  1,30лв/бр
64. Печат на визитки - ЮОбр 

-едностранни -8 л в  
-двустранни -  15 лв

65. Пликове с печат - размер А4 
-100 броя -  130лв
- 200 б р - 172лв 
-500 б р - 235лв

66. Баджове
-  с връзка -ЗД5лв/бр ; с щипка-2,95лв/бр

67. Печат върху автомобилно фолио 
-нефотореалистичен печат -27лв/м2 
-фотореалистичен печат-32лв/м2

68. Ламиниране на автомобилнд фолио -  20лв/м2
69. Лепене върху автомобили -  14лв/м2
70. Печат на перфо фолио 

-нефотореалистичен печат-22лв/м2 
-фотореалистичен п е ч а т-32лв/м2

71. Печат върху винилна мрежа -  13лв/м2
72. Изработка на стикери от пвц фолио рязани на плотер и лепене -  30лв/м2
73. Лепене стандартно -  10лв/м2
74. Печат на канаваца

-  нефотореалистичен печат-26лв/м2 
-фотореалистичен печат-30лв/м2

75. Печат на транслуцентно фолио 
-нефотореалистичен п е ч а т -19лв/м2 
-фотореалистичен -  26лв/м2

76. Печат на фотохартия фотореалистичен печат -  22лв/м2
77. Банерно фолио рязано на плотер и лепене -  40лв/м2
78. Изработка и монтаж на подови стикери 

-нефотореалистичен печат-50лв/м2 
-фотореалистичен печат-60лв/м2

79. Ламиниране на обикновено фолио -  9лв/м2
80. Изработка на тента 

-от винил -  28лв/м2
- от плат-35лв/м 2

81. Изпъване на тента върху съществуваща конструкция -  10лв/м2
82. Изпъване на винил с капси -  изпъване с въже/изпъване със свински опашки -  5лв/м2
83. Изработка и монтаж на метална табела за стълб с размер 70 х ЮОсм - 125лв/бр



84. Изработка и монтаж на светеща касета
- засветена с луминисце^тни лампи -  320лв/м2 
-засветена със светодиоди -  420лв/м2

85. Изработка и монтаж на светеща касета -  нестандартна -  до 600лв/м2
86. Изработка и монтаж на светещи букви -  850лв/м2
87. Изработка и монтаж на винилна рамка 

-нефотореалистичен печатна винил-60лв/м2  
-фотореалистичен печат на винил -80лв/м2

88. Заваряне на винил -  Злв/л.м.
89. Рязане на фреза 

-рязане на пас-2лв/л.м  
-гравиране на час-45лв/час

90. Използване на скеле за монтажни дейности -  30лв/ден
91. Използване на кран за монтажни дейности -  50лв/час
92. Графичен дизайн -  Юлв/час
93. Предпечатна подготовка -  5лв/час
94. Свински опашки -0,25лв/бр
95. Плакати с размер 50х70см 

-100 бр -  240лв
-300 бр -  279лв 
-500 бр -  325лв 
-1000 бр -  398лв

Всички цени са без ДДС.

07.07.2016г С уважените

гр.Велико Търново Станислав Стоянов/Управител

Д-Медия" ООД
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Приложение № 8

З А Я В К А  № ........
по договор № ...............

Арт.
№

Вид и описание на 
по л играф ическа 
услуга/рекламен 

материал* 
(технически 

изисквания, дизайн, 
вид печат и 

допълнителни 
обработки)

Брандиране
BG/EN Брой

Единична цена в 
лв. без ДДС

Обща стойност

Обща стойност без ДДС:
ДДС 20%:
Обща стойност с ДДС:

* Представените от Вас рекламни материали трябва да съответстват на предложените в 
техническото предложение материали.
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Приложение № 9

ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ
ЗА ИЗВЪРШЕНА ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА № ............

ПО ДОГОВОР № ........................ ,

Днес   2016 г. на основание чл. 16 по договор № .......................... с
предмет: „Полиграфически услуги и изработка на рекламни материали за нуждите 
на Община Велико Търново и информация и публичност на проект „Културното 
наследство на град Велико Търново във фокуса на Европейското културно 
многообразие” по Програма БГ08.”, по обособена позиция №, сключен между Община
Велико Търново и .......................................................... и във връзка с извършена доставка по
Заявка № ........ , се подписа настоящия приемо-предавателен протокол между
............................................................. (трите имена на оторизирания представител) и
..........................................................................   (длъжност на служителя в Община
Велико Търново)  ....................... ” в Община Велико Търново. Двете страни удостоверяват
доставката на рекламни материали, заявени с писмо № ...................................................

Арт
.№

Вид полиграфическа услуга/ 
рекламен материал 

(наименование)
Брой Одобрен вариант 

(ако е приложимо)
Визуализация/

Снимка
Забележ

ка

...

Настоящият протокол за извършена доставка на адрес град Велико Търново, пл. „Майка
България” № 2 и л и ................................(адресът на съответната структура, заявила услугата
или материала) се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Приел: Предал:

(трите имена/подпис/печат) (трите имена/подпис/печат)
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