
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „СИРА" ООД 
ОБЕКТ: „Предоставяне на полиграфически услуги и доставка на 
рекламни материали за нуждите на община Велико Търново, по заявка", 
по обособена позиция 1 „Предоставяне на полиграфически услуги" 

ДОГОВОР 

Днес, r:f?'.A^2.2015r., в гр. Велико Търново, между: 

1. Община Велико Търново, със седалище и адрес на управление: гр. 
Велико Търново пл. Майка България № 2, БУЛСТАТ: 000133634, 
представлявано от Даниел Панов, Кмет на община Велико Търново и Даниела 
Данчева - Началник отдел „Бюджет", наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

2. „СИРА" ООД, ЕИК 104518525, с адрес на управление гр. Велико 
Търново, ул. „Ясен" № 1-3, тел: 062/649845, 062/649855, 0888419954, факс: 
062/649895, e-mail: info@siraprint.com, представлявано от Симеон Николов 
Василев, наричано по-долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ 

се сключи настоящият договор, във връзка с покана № 51-17/24.08.2015 г.. 
Заповед № 22-1867/11.09.2015 г. за класиране на участниците и във връзка с 
Рамково споразумение от 06.08.2013 г. след проведена открита процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на 
полиграфически услуги и доставка на рекламни материали за нуждите 
на община Велико Търново, по заявка", по обособена позиция 1 
„Предоставяне на полиграфически услуги" 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема срещу възнаграждение 
да изработи и достави материалите, подробно описани в покана № 51-
17/24.08.2015 г. и офертата на Изпълнителя, които представляват неразделна 
част от този договор. 

П. ЦЕНА НА ДОГОВОРА. 
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2. Възложителят дължи на Изпълнителя за изработването и доставянето 
на материалите възнаграждение в размер общо на - 4843.86 (четири хиляди 
осемстотин четиридесет и три и 86 ст.) лева без ДДС. 

3. Плащането се извършва при условията и сроковете на глава III от 
рамковото споразумение. 

4. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на рамковото 
споразумение. 

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един 
за всяка от страните и се подписа от тях на всяка страница, както следва: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново 

Даниела Данчева - Началник отдел „Бюджет" 

Съгласуван с: 

Десислава Йонкова - Директор на дирекция „Правна" 

Надя Петрова - Директор на дирекция ОСОП 

Пелина Църова - Директор на дирекция „Култура и туризъм" 

Антония Папазова - Главен счетоводител на дирекция „Култура и туризъм" 
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П Е Ч А Т Н И Ц А 5 0 0 0 В.Търново, П.К. 571 

/ Е 
(2f Тел.: 062 649 845, Факс: 062 649 895 

Велико Търново E-mail: info@siraprint.com 

До ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ОФЕРТА 

от печатница СИРА - Велико Търново 
по покана 51-17/24.08.2015 

1. Торбички хартиени 42x35 (Звено ВОП) 

Цена при тираж 50бр х 4,56лв/бр или общо: 228,00лв. 

2. Торбички хартиени 24x36 (Звено ВОП) 

Цена при тираж 50бр х 3,62лв/бр или общо: 181,00лв 

3. Папки А4 с надпис (Звено ВОП) 

Цена при тираж 50бр х 2,50лв/бр или общо: 125,00лв 

4. Пликове с надпис, американски формат (Звено ВОП) 

Цена при тираж 500бр х 0,19лв/бр или общо: 95,00лв 

5. Печат- полимерен, 34/22мм. (Местни данъци и такси) 

Цена при тираж 2бр х 46,75лв/бр или общо: 93,50лв 

6. Талони „входящ номер'', с надпис „Община Велико Търново/ 
Регистрационен индекс и дата/тел. централа 619-203 (ОЦУИГ) 

Цена при тираж ЮОООбр х 0,0055лв/бр или общо: 55,00лв 

7. Официални бланки за писма (Община Велико Търново) 

Цена при тираж 2500бр х 0,06лв/бр или общо: 150,00лв 

8. Комплект удостоверение и символика в рамка (дирекция 
„Общинско развитие") 

Цена при тираж 12бр х 16,60лв/бр или общо: 199,20лв 
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9. Холограмен стикер с р-р 15х20мм(Герб) (дирекция „Общинско 
развитие") 

Цена при тираж 74бр х 3,45лв/бр или общо: 255,30лв 

10. Табели за категоризация с р-р 200х200мм (дирекция 
„Общинско развитие") 

Цена при тираж 12бр х 7,65лв/бр или общо: 91,80лв 

11. Стикери за таксита (2015 - 2018г) (отдел „Техническа 
инфраструктура") 

Цена при тираж 56бр х 4,50лв/бр или общо: 252,00лв 

12. Стикери за таксита (2015 - 2016г) (отдел „Техническа 
инфраструктура") 

Цена при тираж ббр х 4,50лв/бр или общо: 27,00лв 

13. Холограмен стикер с р-р 20х25мм (Т) (отдел „Техническа 
инфраструктура") 

Цена при тираж 62бр х 3,85лв/бр или общо: 238,70лв 

14. Кочан - Касова книга 

Цена при тираж Зкоч х 17,45лв/бр или общо: 52,35лв 

15. Каталог „Ключ за Велико търново", 32стр. + корица 

Цена при тираж 4000бр х 0,70лв/бр или общо: 2800,00лв 

Посочените цени са без включен ДДС. 
Срок за изработка: по договаряне. 
Качеството е гарантирано. 

07.09.2015 г. Управител^гХ 
Велико Търново 
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