ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на канцеларски материали и консумативи за офис техника за
нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”, за обособена позиция №
2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”

ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
За възлагане изпълнението на доставка на основание чл. 112, ал.1 от ЗОП

Днес, Jf'/ .

.... 2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка
България” № 2, с код по Регистър БУЛСТАТ: 000133634 и номер по ЗДДС: BG000133634,
представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, наричан за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново и
отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в
публичния сектор (ЗФУКПС), от една страна,

и
2. „ОФИС ЕКСПРЕС СЪРВИС“ АД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със
седалище и адрес: гр. Варна 9009, ж.к. Западна промишлена зона, ул. „Уста Кольо Фичето“
№ 17, с адрес за кореспонденция: гр. София 1220, бул. „История Славянобългарска“ № 21,
тел: 02/ 970 8260, факс: 02/ 970 8211, e-mail: s.nikolova@officeexpress-bg.com, ЕИК:
201380867, идентификационен номер по ДДС: BG 201380867, представлявано от Николай
Нанков - Изпълнителен директор,
определен за изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена
поръчка № 00073-2018-0043 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга страна,
СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя за
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1,
т. 1 от ЗОП, след предварителна заявка в зависимост от конкретните потребности на
общинска администрация и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Велико
Търново, съгласно Техническата спецификация и Приложение № 2 към нея от
документацията за обществена поръчка (Приложение № 1 към договора), ценовото
(Приложение № 2 към договора) и техническо предложение (Приложение № 3 към
договора) от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, представляващи неразделна част от този
договор.
(2) Всяка доставка се изпълнява след предварителна заявка, която съдържа
информация за наименованието, продуктов/каталожен номер и количество на заявените
артикули, както и точен адрес на доставка, съобразно списъка на обектите, приложен към
документацията за обществена поръчка (Приложение № 4 към договора). Списъкът с
обектите може да бъде променян и допълван при необходимост.
(3) Заявките се подават от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
съответната бюджетна структура на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ електронна поща:
sales@offex.bg, а при необходимост и лично срещу подпис, по факс, по пощата - чрез
препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба.
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II. СРОКОВЕ

Чл. 2(1) Срокът за изпълнение на договора е 2 (две) години, считано от датата на
подписването му, или до достигане на максимално допустимата стойност на договора, в
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
(2) Срокът за изпълнение на всяка доставка е до 5 (пет) работни дни, считано от
деня следващ получаването на заявка от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правото да възлага спешна доставка, което обстоятелство
изрично се посочва в заявката. Срокът за доставка при възникване на спешна
необходимост е до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на съответната заявка.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на всяка една
конкретна доставка по единични цени на видовете канцеларски материали, посочени в
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), което е неразделна част от
договора.
(2) Оферираните от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с ценовото предложение (Приложение №2)
единични цени за всеки отделен артикул са окончателни, не подлежат на предоговаряне,
освен при намаляване на договорената цена в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Във всички оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единични цени са включени всички
разходи за изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси, мита,
транспортни разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация,
гаранционна поддръжка за целия период на гаранцията и всички други присъщи разходи.
(4) Общата стойност на всички плащания по ал. 1, за срока по чл. 2, ал. 1, не може
да надхвърля максимално допустимата стойност на договора, която е 74 000,00 лв.
(седемдесет и четири хиляди лева) без ДДС, а с ДДС 20 % - 88 800,00 лв. (осемдесет и
осем хиляди и осемстотин лева).
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не възлага изпълнение за цялата стойност на
договора. Посочените количества в Приложение № 2 към Техническата спецификация
(Приложение №1) са прогнозни и не са обвързващи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Окончателната
стойност ще се определи в рамките на реалното изпълнение на поръчката.
(6) Плащането на стоките се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от одобряване на оригинална
фактура и подписан от двете страни приемо-предавателен протокол без забележки.
(7) Фактурата се издава с данни на съответния разпоредител с бюджет към Община
Велико Търново, от който ще се извършва плащането, съгласно списък, приложение към
настоящия договор. (Приложение № 4 към Договора).
(8) В случаите, когато са констатирани недостатъци по изпълнението, сумата се
изплаща след отстраняването им.
(9) Когато дейност, предмет на договора се извършва от подизпълнител и може да
бъде предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
заплащането й се извършва директно на подизпълнителя в съответствие с условията по чл.
3, ал. 1-8.
(10) Разплащанията по ал. 9 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. Към искането
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията
или част от тях като недължими. В искането за плащане и в становището на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото възнаграждение, както и
банковата сметка на подизпълнителя, по която да бъде преведено плащането.
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(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 9, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 4 При подписването на този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 2 % (две на сто) от максимално
допустимата стойност на договора без ДДС, а именно 1 480,00 лева (хиляда четиристотин
и осемдесет лева) („Гаранцията за изпълнение“), която служи за обезпечаване на
изпълнението на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
Чл. 5 (1) В случай на изменение на Договора*1, извършено в съответствие с този
Договор и приложимото право, включително когато изменението е свързано с индексиране
на Цената, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за
привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора,
в срок до 7 (седем) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението.
(2) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с
изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
при спазване на изискванията на чл. 6 от Договора; и/или;
2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или
нова банкова гаранция, при спазване на изискванията на чл. 7 от Договора; и/или
3. предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова
застраховка, при спазване на изискванията на чл. 8 от Договора.
Чл. 6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася
по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка:
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във
BIC:
връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
IBAN:

Чл. 7 (1) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова
гаранция, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните
изисквания:
1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция във форма, предварително
съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да съдържа задължение на банката - гарант да извърши
плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е налице
неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане на
Гаранцията за изпълнение по този Договор;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на
валидност на банковата гаранция се удължава или се издава нова.
(2) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение
във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 8 (1) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна
полица, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като
трето ползващо се лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания:

1 Това е възможност, която е приложима в случаите, предвидени в чл. 111, ал. 2, изр. последно, и чл. 116, ал.
1, т. т. 1, 2, 3 и 6, и чл.116, ал. 4 ЗОП.
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1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 30
(тридесет) дни след прекратяването на Договора.
(2) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за
това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доказателства за
наличието и валидността на застрахователен договор (копия от застрахователни полици и
платежни документи за платени застрахователни премии). Тези документи се представят в
7-дневен срок от писменото им поискване.
(4) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ констатира неизпълнение на задължението за
поддържане на застраховка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той може да спре/задържи/ плащания,
които му дължи, в размер на целия размер на гаранцията за изпълнение. В този случай
гаранцията за изпълнение се приема, че се трансформира в парична форма и
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ я задържа за срок, съгласно договорените условия, докато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не я представи в друга форма.
(5) В случай, че не са налице дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащания и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задължението си за поддържане на валидна застрахователна
полица, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с предизвестие, като
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи гаранцията за изпълнение в парична сума в седемдневен срок от
датата на прекратяването.

Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 60
(шестдесет) дни след приключване на изпълнението на Договора и окончателно
приемане на доставките в пълен размер, ако липсват основания за задържането от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея.
(2) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва:
1. когато е във формата на парична сума - чрез превеждане на сумата по банковата
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. когато е във формата на банкова гаранция - чрез връщане на нейния оригинал на
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице;
3. когато е във формата на застраховка - чрез връщане на оригинала на
застрахователната
полица/застрахователния
сертификат
на
представител
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице или чрез изпращане на писмено
уведомление до застрахователя.
(3) Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред
съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към
усвояване на гаранциите.
Чл. 10 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори
от Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите
задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на
което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за
изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай
на неизпълнение.
Чл. 11 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен
размер, в следните случаи:
1. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато доетавките не отговарят на изиекванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;
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2. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в
несъстоятелност;
3. във всички останали случаи, предвидени в настоящия договор.

Чл. 12 Във всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание.
Задържането на Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси обезщетение в по-голям размер.
Чл. 13 Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и
Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 7 (седем) дни
да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по
сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за изменение на първоначалната
банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно застраховка, така че във всеки
момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за изпълнение да бъде в
съответствие с чл. 4 от Договора.

Чл. 14 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по
Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой
риск стоки с ненарушена цялост и с характеристики, съгласно Техническата спецификация
и Приложение № 2 към нея от документацията за обществена поръчка (Приложение № 1
към договора).
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. да предаде заявените стоки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол.
3. да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за обстоятелства, възпрепятстващи
изпълнението на този договор и за предприетите мерки за тяхното преодоляване.
4. да извърши възложеното с необходимата грижа, ефективност, добросъвестност в
съответствие с най-добрите практики за дейността, като за целта мобилизира
необходимите за това финансови, човешки и материални ресурси;
5. при поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да представи съответните
удостоверяващи документи за качеството и произхода на заявените стоки;
6. всеки работен ден чрез свой представител да преглежда посоченият от него e-mail
за постъпили заявки от представители на Възложителя;
7. да доставя канцеларските материали по договора с остатъчни срокове на годност
не по-малки от 75% от общо назначените им от производителя;
8. при необходимост от замяна на артикул от предложените канцеларски материали,
съгласно Приложение № 2 към техническата спецификация, вследствие на настъпили
обективни причини /спряно производство, спрян внос, влошено качество и др./
своевременно да предостави предложение за артикул със същите или по-добри
характеристики, като това обстоятелство не води до промяна на цената, посочена в
ценовото му предложение.
Чл. 16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на доставката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното
възнаграждение за извършената доставка, при условията и в срока съгласно настоящия
договор.
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Чл. 17 Осигуряването на транспортни средства, както и всичко друго необходимо за
извършване на доставката е задължение за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 18 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с
подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата му (ако е приложимо) в срок от 7 (седем) дни от
сключване на настоящия договор. В срок до 3 (три) 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
ал. 2 и 3.
(2) Подизпълнителя/ите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице
основанията за отстраняване от процедурата, посочени в обявлението.
(3) 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.
(4) При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по ал. 3.
(5) Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 19(1) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
(2) Не е нарушение на забраната по ал. 1 доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка
не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от
договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
Чл. 20 При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и
неговите подизпълнители (в случаи, че ползва такива) са длъжни да спазват всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 към
чл.115 от ЗОП.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 21(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки,
чрез подписване на приемо-предавателен протокол, ако са качествени и отговарят на
характеристиките, съобразно заявката.
Чл. 22(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното
възнаграждение за изпълнената доставка, ако доставеното е качествено и отговаря на
изискванията му.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни
писмени указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно справките/протоколите за отчитане на
дейността, тяхната форма, съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички
указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител относно формата и начина за

6

водене на отчетност на изпълнението и начина на оформяне на документите във връзка с
този договор.
(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно
изискванията и задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител,
ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ може да откаже заплащането им или да заплати по-малко.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на
изпълнението или отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или
прекрати договора и да задържи гаранцията за изпълнение, респ. да упражни правата по
банковата гаранция за изпълнение/застраховката.
(5) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по
изпълнението на доставките, които съгласно протоколите не са приети от представителите
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.23(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи
доставката в срок и без отклонения от условията на този договор. При неизпълнение,
респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на възложеното с този договор,
пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго неизпълнение на задължения
по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква съставянето на констативен
протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов
служител. Същият е годно доказателство за упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да прихваща неустойки от
дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на негов служител за подписване на
констативен протокол за неизпълнение, същият се подписва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов
служител и двама свидетели и е годно доказателство за упражняване на правата на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми.
(3) При констатиране е протокола на недостатъци или друго неизпълнение, в същия
се отбелязва естеството на недостатъците/неизпълнението и степента, в която те засягат
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като се посочва стойността на дължимото
възнаграждение след приспадане на неизпълнението и/или обременената с недостатъци
доставка. При забава или друго неизпълнение, се посочва периода на просрочването и/или
естеството на неизпълнението.
(4) При каквото и да било неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да търси или удържа дължимите по договора неустойки при
условие на констатирането му по реда по-горе.

Чл.24(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да
представи необходимите документи, удостоверяващи количеството и качеството на
доставените стоки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок,
отчетна информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.25 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква замяна на подизпълнител, който не
отговаря на условията по чл. 18, ал. 2 (в приложимите случаи).
VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 26 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност, ако доставените стоки имат явни
недостатъци, които намаляват тяхната цена или тяхната годност да бъдат използвани по
предназначение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и при скрити недостатъци по реда на
гражданското законодателство.
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени безвъзмездно всички дефектни стоки.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени некачествената стока с друга, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане за доставката на новата.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си по ал. 2 в срок указан от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При неизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на
цената на стоката, която не е заменил с друга такава - нова, без недостатъци и с
характеристики съгласно заявената.
Чл. 27 При забава изпълнението на заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 1 % върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не
повече от 20 % от стойността на заявката.
Чл. 28 Неустойките се удържат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от последващи плащания към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или се заплащат незабавно, при писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
по банковата сметка на съответния разпоредител с бюджет. В случай, че банковата сметка
на съответния разпоредител с бюджет не е заверена със сумата на неустойката в срок от 7
(седем) дни от искането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за плащане на неустойка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

VIII. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА.
ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.29 (1) Предаването на доставените стоки се документира с протокол за приемане
и предаване, който се подписва от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в
два екземпляра.
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и съдържа най-малко списък
на заявените стоки, съдържащ пълното им наименование и индивидуализиращи белези
(каталожен/продуктов номер и др., ако има такива).
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията за доставката, да откаже приемането на част или цялото количество, както и
да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
своите задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е забава за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 30 Собствеността върху доставените стоки се прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
момента на приемането им от негова страна. Рискът от погиването на стоките преминава в
тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от същия момент.

IX. РЕКЛАМАЦИИ
Чл.31 (1) Рекламации по количествата на доставките могат да се правят само в
момента на подписване на приемо-предавателен протокол между страните.
(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от
откриването им.
(3) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните стоки в присъствието на
представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 32 (1) Настоящият договор се прекратява:
а) едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено едномесечно предизвестие, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща извършените до момента на прекратяването качествено
извършени работи и приети по надлежния ред.
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б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
г) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с
писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
д) когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява
договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
(2) Договорът се прекратява с изтичане на срока по чл. 2, ал. 1 от договора или с
достигане на максимално допустимата стойност на договора в зависимост от това кое от
двете събития настъпи по-рано.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено
предизвестие в следните случаи:
1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките съгласно указанията и заявките на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно постигнатите договорености с настоящият договор;
2. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява други свои задължения по договора;
3. ако договорът стане икономически неизгоден за общината;
4. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи;
5. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това в
офертата си или замени подизпълнител без да са налице условията по чл. 18, ал. 3 от
договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка с подизпълнителя. В
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да усвои гаранцията за изпълнение.
(4) 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:
1. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на
поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП,
въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.
2. когато поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради
наличие на нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258
ДФЕС2.
(5) Договорът се прекратява без предизвестие в случаите на чл. 5, т. 3, буква „б” от
Закона за икономическите и финансовите отношения е дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, като не се дължи нито връщане на гаранцията за изпълнение,
нито заплащане на извършеното, а получените плащания подлежат на незабавно
възстановяване ведно със законната лихва.
(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.33(1) При едностранно прекратяване на договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение на договора.
(2) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява гаранцията за изпълнение.
(3) При прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на основанията
предвидени в настоящия договор, последният не дължи заплащане на обезщетение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от прекратяването на договора преди срока.

2 ДФЕС- Договор за функционирането на Европейския съюз
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XL КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

Чл.34 (1) Всички съобщения и уведомления между страните по повод договора се
извършват в писмена форма чрез факс, електронна поща, лично срещу подпис,
препоръчана поща с обратна разписка или куриерска служба.
(2) Кореспонденцията между страните се води на посочените в настоящия договор
адреси. Страната, която е променила адреса си за кореспонденция е длъжна да уведоми
писмено другата страна. В противен случай съобщенията ще се считат за валидно връчени
на последния известен адрес по договора.
(3) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност или
целта, срока на съществуване, органите на управление и представителство, вида и състава
на колективния орган на управление на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 7-дневен срок от вписването й в съответния регистър.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 35(1) При изпълнение на възлагане във връзка с оперативни програми или във
връзка с договори/споразумения или др. за предоставяне на финансова помощ страните
при необходимост оформят възлагането по начин, изискващ се от финансиращата страна и
се подписват протоколи, декларации, споразумения и др. с оглед изпълнение на
специфични изисквания на финансиращия орган.
(2) Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
(3) Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за
обществена поръчка се допуска само при условията на чл. 116 от ЗОП.
Чл.36(1) Замяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с нов изпълнител е допустимо при някое от
следните условия:
а) ако първоначалният 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 и не цели заобикаляне на закона.
(2) Замяната се извършва само при изразено съгласие от двете страни и след
подписване на допълнително споразумение, в което се регламентира поемане на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от новия изпълнител. Преди подписване на
допълнителното споразумение новия изпълнител представя документи, удостоверяващи
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Замяната не може да води до понеблагоприятни финансови условия за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или до изпълнение с по-ниско
качество.
Чл.37 (1) Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд в гр. Велико Търново по реда на Гражданския процесуален кодекс.
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(2) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни в съдържанието му
екземпляра - по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1 - Техническа спецификация и Приложение № 2 към нея от
документацията за обществена поръчка;
Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 - Списък на обектите, заедно с данни за фактура на
разпоредителите с бюджет към Община Велико Търново.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
,
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОЕ^Ф
Кмет на община Велико ДнЯт

ИЗПЪЛНИТЕТЕШ1 „ОФИС ЕKК^piЕ§PВЕЕС“ АД

Даниела Данчева
Главен счетоводител „
Община Велико Търр^>во

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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Приложение №............
Техническа спецификация

1. Общи изисквания.
1.1 Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа посочване на
конкретен модел, източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, сертификат,
конкретен произход или производство да се чете и разбира „или еквивалент”.
1.2 Всички предложени и предлагани от участника артикули/консумативи по
настоящата поръчка трябва да:
- отговарят на БДС и/или Европейските стандарти и/или еквивалент за съответния
вид продукт (ако има такива приложими за него);
- нормативно установените изисквания в Република България за качество и
безопасност при употреба от крайни потребители;
- са нови и неупотребявани и с доказан произход. В случай, че Възложителят
изисква, Изпълнителят трябва да представи при доставката съответните сертификати за
произход и декларации за качество за доставяните материали и консумативи;
- се доставят в оригинална опаковка на производителя. Върху опаковката следва да
са отбелязани датата на производство и срока на годност на съответния артикул, когато
това е приложимо.
1.3
Участникът
е
задължен да предложи в офертата си всички
артикули/консумативи от съответната обособена позиция.

2. Техническа

№ 2 „Доставка
12, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП”

спецификация за обособена позиция

КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В СПИСЪКА ПО ЧЛ.

на

2.1 В обхвата на обособена позиция № 2 влиза доставката на канцеларски
материали, които попадат в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като стоките, обект на
доставка, заедно с изискванията на Възложителя по отношение на техническите и
функционалните им характеристики, единица мярка и прогнозно количество за период от
една година, са подробно изброени в Приложение № 2, към настоящата техническа
спецификация.
2.2 Възложителят не поема задължение да възложи в рамките на действието на
договора, посоченото в Приложение № 2 количество за всеки артикул. Посочените
количества са ориентировъчни, определени на база предходен период, коригирани с
евентуални промени в обема на доставките, поради което Възложителят си запазва правото
да ги увеличи, намали или да не заяви даден артикул.
2.3 Изпълнителят се задължава при необходимост от замяна на артикул от
предложените канцеларски материали, съгласно Приложение № 2 към техническата
спецификация, вследствие на настъпили обективни причини /спряно производство, спрян
внос, влошено качество и др./ своевременно да предостави предложение за артикул със
същите или по-добри характеристики, като това обстоятелство не води до промяна на
цената, посочена в ценовото му предложение.

Приложение № 2
към Техническата спецификация за обособена позиция № 2

Списък на канцеларските материали в обхвата на обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП” по видове, характеристики и прогнозни количества за една
година

№
по
Артикул
Технически характеристики
ред
Счетоводни книги, код по CPV: 22813000-2
Касова книга, твърди корици,
Касова книга, вестникарска
вестникарска хартия, формат А4, 100
хартия
1
листа
Касова книга, твърди корици, химизирана,
Касова книга, химизирана
2
формат А4, 100 листа
Касова книга за касов апарат, меки
Касова книга за касов апарат
3
корици, 365-368 листа

Приходно-разходна книга
4

5
6
7

Дневник - главна книга
Дневник ЕДСД, 100 листа
Дневник ЕДСД. 200 листа

29

Брой

156

Брой

13

Брой

17

Брой

5

Брой

29

Брой

44

Брой

74

Дневник за хигиена на обекта

Дневник за хигиена на обекта, меки
корици, вестникарска хартия, минимум 50
листа

Брой

12

Дневник за контрол на
хранителните продукти

Дневник за контрол на хранителните
продукти, меки корици, формат А4,
вестникарска хартия, минимум 50 листа

Брой

10

Брой

58

Брой

133

Брой

21

10

Книга за периодичен инструктаж

11
Книга за ежедневен инструктаж
12

Книга за начален инструктаж
13

Книга за периодичен инструктаж, меки
корици, вестникарска хартия, минимум 50
листа
Книга за ежедневен инструктаж, меки
корици, вестникарска хартия, минимум 50
листа
Книга за начален инструктаж, меки
корици, вестникарска хартия, минимум 50
листа

Дневник за издаване на трудови
книжки

Дневник за издаване на трудови книжки,
твърди корици, формат А4, вестникарска
хартия, минимум 50 листа

Брой

5

Заповедна книга на директора

Заповедна книга на директора, твърди
корици, формат А4. минимум 100 листа

Брой

5

Брой

6

Брой

3

Брой

7

14

15

18

Брой

Дневник за температурата на хладилната
система, меки корици, вестникарска
хартия, формат А4, минимум 50 листа

9

17

Дневник - главна книга, вестникарска
хартия, формат АЗ, минимум 100 листа
Дневник ЕДСД, вестникарска хартия, 100
листа
Дневник ЕДСД, вестникарска хартия, 200
листа

Прогнозно
количество за 1
година

Дневник за температурата на
хладилната система

8

16

Приходно-разходна книга, вестникарска
хартия, формат А4, 100 листа

Мярка

Присъствена книга, твърди
корици
Протоколна книга А4. твърди
корици

Протоколна книга А5. твърди
корици

Присъствена книга, твърди корици,
вестникарска хартия, формат А4, 100 л. (+/
10% отклонение)
Протоколна книга/тетрадка, твърди
корици, вестникарска хартия, формат А4.
минимум 100 листа
Протоколна книга/тетрадка, твърди
корици, вестникарска хартия, формат А5,
минимум 80 листа
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Таксова книга, формат А4, твърди корици,
минимум 100 листа
Дневник за представяне болнични листове
Дневник за представяне болнични
и декларации за помощи от ДОО. твърди
листове и декларации за помощи
корици, вестникарска хартия, формат А4,
от ДОО
20
минимум 100 листа
Книга за издадени болнични листове,
Книга за издадените болнични
формат А4, вестникарска хартия, минимум
листове
100 листа
21
Книга за контактите с остро
Книга за контактите с остро заразно болни,
22 заразно болни
формат А4, минимум 100 листа
Книга за регистриране на заразни
Книга за регистриране на заразни
заболявания, меки корици, формат А4,
заболявания
минимум 100 листа
23
24 Пътна книжка
Пътна книжка, минимум 20 листа
Трудова книжка 16-20 листа
25 Трудова книжка
Кочани с квитанции, код по CPV: 22814000-9
Авансов отчет, вестникарска хартия,
формат А5, кочан от 100 листа
26 Авансов отчет
Квитанционна книга, меки корици,
химизирана, формат 2/3 А4, кочан от 100
листа
27 Квитанционна книга
Приходен касов ордер с квитанция,
Приходен касов ордер,
вестникарска хартия, формат А5, кочан от
вестникарска хартия
28
100 листа
19

29

30

31

Таксова книга

Брой

2

Брой

1

Брой
Брой

120
25

Кочан

7

Кочан

39

Кочан

205

Разходен касов ордер, вестникарска
хартия, формат: 2/3 А5, кочан от 100 листа

Кочан

199

Разходен касов ордер, химизирана Разходен касов ордер, химизирана хартия,
хартия
формат: 2/3 А5, кочан от 100 листа

Кочан

60

Кочан

92

Кочан

35

Кочан

11

Кочан

30

Кочан

175

Кочан

30

Кочан

18

Кочан

163

Кочан

11

Кочан

120

Мемориален ордер, голям

Складова разписка А5
Складова разписка 2/3 А4
Складова разписка А4

Отчет за дневните продажби
38

41

13

Разходен касов ордер,
вестникарска хартия

34

40

Брой

37

Мемориален ордер, среден

39

1

Кочан

33

37

Брой

Приходен касов ордер, химизирана хартия,
формат: 2/3 А5, кочан от 100 листа

32

36

5

Приходен касов ордер,
химизирана хартия

Мемориален ордер, малък

35

Брой

Искане за отпускане на
материални ценности, А5

Искане за отпускане на
материални ценности, А4
Платежно нареждане за кредитен
превод

Мемориален ордер, малък, 10 реда,
вестникарска хартия, формат А6. кочан от
100 листа
Мемориален ордер, среден, 19 реда,
вестникарска хартия, формат А5, кочан от
100 листа
Мемориален ордер, среден, 31 реда,
вестникарска хартия, формат 2/3 А4. кочан
от 100 листа
Складова разписка, химизирана. формат
А5, кочан от 100 листа
Складова разписка, химизирана, формат
2/3 А4, кочан от 100 листа
Складова разписка, химизирана. формат
А4, кочан от 100 листа

Отчет за дневните продажби, вестникарска
хартия, формат А5, кочан от 100 листа

Искане за отпускане на материални
ценности, химизирано. формат А5, кочан
от 100 листа
Искане за отпускане на материални
ценности, химизирано, формат А4, кочан
от 100 листа
Платежно нареждане за кредитен превод,
химизирана хартия, формат А6, кочан от
100 листа
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42

43

44
45

46

47
48

49

50

Платежно нареждане/вносна
бележка за плащане от/към
бюджета

Платежно нареждане/вносна бележка за
плащане от/към бюджета, зелено,
химизирано, формат 2/3 А5. кочан от 100
листа

Кочан

27

Платежно нареждане за лазерен
принтер

Платежно нареждане за лазаерен принтер,
хартия: офсет, 100 листа х 2 екземпляра

Опаковка

10

Кочан

107

Кочан

85

Кочан

3

Кочан

2

Кочан

27

Кочан

27

Кочан

5

Нареждане разписка
Вносна бележка
Касова бележка
Бюджетно платежно нареждане,
химизирано, кочан

Заповед за командировка

Молба за отпуск
Придружително писмо към
уведомление по чл. 62 от КТ

Нареждане разписка, химизирана хартия,
формат А6, кочан от 100 листа
Вносна бележка, химизирана, формат А6,
кочан от 100 листа
Касова бележка, химизирана, формат А6,
кочан от 100 листа
Бюджетно платежно нареждане,
химизирано, формат А6, 100 листа в кочан

Заповед за командировка със сметка,
вестникарска хартия. 100 листа в кочан
Молба за отпуск, вестникарска хартия, 100
листа в кочан

Придружително писмо към уведомление
по чл. 62 от КТ, химизирано

Таблица за отчитане явяването на работа,
Таблица за отчитане явяването на
минимум 30-редова ("голяма"),
Кочан
работа, голяма
51
вестникарска хартия. 50 листа в кочан
Таблица за отчитане явяването на работа,
Таблица за отчитане явяването на
минимум 12-редова ("малка"),
Кочан
работа, малка
52
вестникарска хартия, 50 листа в кочан
Пътен лист универсален, с номерация,
Пътен лист
вестникарска хартия, формат А5, 100
Кочан
53
листа в кочан
Товарителница, с номерация, вестникарска
Товарителница
хартия, формат А5, 25 тройни комплекта с
Кочан
54
номерация в кочан
Бележници с листове, които лесно се откъсват, код по CPV: 22816100-4
Бележник, твърди корици, спирала,
Бележник, твърди корици,
формат А4, 100 листа (+/-10% отклонение
Брой
спирала, формат А4
55*
от броя на листите)
Бележник, твърди корици, спирала,
Бележник, твърди корици,
формат А5, 100 листа (+/-10% отклонение
Брой
спирала, формат А5
56*
от броя на листите)
Бележник, твърди корици, спирала,
Бележник, твърди корици,
формат А6, 100 листа (+/-10% отклонение
Брой
спирала, формат А6
57*
от броя на листите)
Бележници отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета, код по CPV: 22817000-0
Бележник джобен с или без дати, формат
Бележник джобен, формат А6
Брой
58*
А6
Бележник с ластик за затваряне, меки
Бележник с ластик
корици, формат А5, 100 листа (+/-10%
Брой
59*
отклонение от броя на листите)

Бележник- календар, настолен

Настолен бележник-календар с картонена
корица, спирала, офсетова хартия

60*
Бележници за вписване на адреси, код по CPV: 22819000-4
Бележник - азбучник, формат А4, твърди
Азбучник А4 твърди корици
корици, 100 л. (+/-20% отклонение от броя
61
на листите)
Бележник - азбучник, формат А5. твърди
Азбучник А5 твърди корици
корици. 100 л. (+/-20% отклонение от броя
62
на листите)
Бележник - азбучник, тип джобен формат,
Азбучник джобен
63
индекс от А до Я на кирилица
Стр.3 от 6
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Папки за сортиране, код по CPV: 22852000-7

Папка PP/PVC с перфорация,
опаковка

Папка РР (полипропилен)/РУС, оцветен
гръб и прозрачно лице, с машинка, А4, с
перфорация, 25 броя в опаковка, да се
предлага в различни цветове

Опаковка

222

Папка PP/PVC с перфорация, 1
брой

Папка РР (полипропилен)/РУС, оцветен
гръб и прозрачно лице, с машинка, А4, с
перфорация. 1 брой, да се предлага в
различни цветове

Брой

5145

Папка РР с ластик

Папка от РР (полипропилен) с ластик и три
капака, за документи с формат А4, 1 брой,
да се предлага в различни цветове

Брой

16

Папка картонена с ластик

Папка от твърд картон - минимум 320
гр./м2, с ластик и три капака, за документи
с формат А4, да се предлага в различни
цветове

Брой

2

Папка с два ринга

Папка с два ринга за документи с формат
А4, корици от РР (полипропилен), да се
предлага в различни цветове

Брой

20

Папка с прозрачни джобове

Папка с вградени прозрачни джобове за
документи с формат А4. корици от РР
(полипропилен), минимум 20 джоба, да се
предлага в минимум два цвята

Брой

30

Папка джоб с копче, А4

Папка джоб с копче за документи с формат
А4, изработена от РР (полипропилен), да
се предлага в различни цветове

Брой

113

Папка джоб с копче, А5

Папка джоб с копче за документи с формат
А5, изработена от РР (полипропилен)

Брой

6

Брой

16

Брой

22

Брой

10

Брой

1

Брой

1

Опаковка

198

64*

65*

66*

67*

68*

69*

70

71

Прозрачна папка с цип
72

Клипборд с капак
73

Клипборд без капак

74
Конферентна папка

75

Папка с разделители
76

Папка джоб, мат
77

Прозрачна папка с цип за документи с
формат А5. изработена от РР
(полипропилен) или PVC
Клипборд с капак, изработен от картон с
висококачествено PVC покритие; с
метален механизъм за захващане на листи
формат А4; капацитет: 100 л. (+/- 10%
отклонение), да се предлага в различни
цветове
Клипборд без капак, изработен от картон с
висококачествено PVC покритие; с
метален механизъм за захващане на листи
формат А4; капацитет: 100 л. (+/-10%
отклонение), да се предлага в различни
цветове
Конферентна папка с цип, изработена от
изкуствена кожа, с включен блокнот с
формат А4, с отделения за химикалка,
кредитни карти, визитки
Папка с минимум пет разширяващи се
отделения за документи с формат А4,
изработена от РР (полипропилен) или
полистирол, затваряне със закопчаващ се
капак или с ластик

Папка джоб за документи формат А4.
дебелина 45-65 микрона, мат. стандартна
перфорация. 100 броя в опаковка
Стр.4 от 6
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Папка джоб за документи формат А4.
дебелина 45-65 микрона, кристал,
Папка джоб, кристал
стандартна перфорация, 100 броя в
опаковка
78
Визитник, фромат А4 за минимум 300 бр.
Визитник А4, мин. 300 визитки
визитки
79
Визитник за минимум 60 бр. визитки
80 Визитник. мин. 60 визитки
Папки за досиета, код по CPV: 22852100-8
Картонена папка „Дело” с връзки и гръб от
плат, формат А4, с възможност за
Папка „Дело”
номериране и надписване на лицевата
страна. 500 гр./м2
81

Картонена папка за картотека
82

Папка висяща L-образна за картотека, цвят
бял, с пластмасов водач, пластмасова
машинка и вътрешен джоб, с възможност
за поставяне на хартиена лента за
надписване, за документи с формат А4

Картонена папка с метална машинка,
минимум 250 гр./м2, формат А4, бяла
Картонена папка с метална машинка,
Картонена папка с машинка,
минимум 250 гр./м2, формат А4, да се
цветна
предлага в различни цветове
84
Ролки за калкулатори, код по CPV: 30145100-8
Ролка за касов апарат от термохартия,
широчина: 57 мм, външен диаметър: Ф30
мм
85 Ролка за касов апарат
Ролка за касов апарат от термохартия,
широчина: 57 мм, външен диаметър: Ф40
мм
86 Ролка за касов апарат
Ролка за касов апарат от термохартия.
широчина: 57 мм, външен диаметър: Ф48
мм
87 Ролка за касов апарат
Ролка за касов апарат от термохартия,
широчина: 57 мм. външен диаметър: Ф48
Ролка за касов апарат,
мм, стек от 20 бр.
88 стек от 20 бр.
Кабърчета, код по CPV: 30197130-6
Кабърчета, метални, минимум 30 бр. в
кутия
89 Кабърчета, метални
83

Картонена папка с машинка, бяла

90 Кабърчета, цветни

91 Пинчета за коркова дъска
Кламери, код по CPV: 30197220-4

Кабърчета, цветни, минимум 30 бр. в кутия
Пинчета за коркова дъска, с разноцветни
накрайници, минимум 30 бр в кутия

Опаковка

567

Брой

10

Брой

20

Брой

500

Брой

40

Брой

3300

Брой

100

Брой

75

Брой

17

Брой

85

Стек

20

Кутия

60

Кутия

103

Кутия

11

Кламери - метални поцинковани или
Кутия
никелирани, минимум 30 мм, 100 бр. в
кутия
92 Кламери мин. 30 мм
Кламери - метални поцинковани или
Кутия
никелирани, минимум 50 мм, 100 бр. в
кутия
Кламери
мин.
50
мм
93
Кламери - метални поцинковани или
Кутия
никелирани, триъгълни, минимум 25 мм,
100 бр. в кутия
94 Кламери триъгълни мин. 25 мм
Кламери - цветни, минимум 28 мм, 100 бр.
Кутия
в кутия
95 Кламери цветни мин. 28 мм
Кутии - класьори, класьори за писма, кутии за подреждане и подобни изделия, код по CPV: 30199500-5
Класьор, размер на гърба 3 см, формат А4,
с 2 здрави метални ринга, с джоб за смяна
Брой
Класьор, гръб 3 см
на етикета, да се предлага в минимум 5
цвята
96*
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Класьор, гръб 5 см
97*

Класьор, гръб 8 см
98*

Класьор, гръб 8 см. метален кант

99*
Архивна кутия с гръб 80 мм

100
Архивна кутия с гръб 100 мм
101

102 Кашон за архивиране

Класьор, размер на гърба 5 см, формат А4,
със здрав метален механизъм, с джоб за
смяна на етикета, да се предлага в
минимум 5 цвята
Класьор, размер на гърба 8 см, формат А4,
със здрав метален механизъм, с джоб за
смяна на етикета, да се предлага в
минимум 5 цвята
Класьор, размер на гърба 8 см. формат А4,
със здрав метален механизъм, с джоб за
смяна на етикета, с метален кант за
подсилване на ъглите, да се предлага в
минимум 5 цвята
Архивна кутия, изработена от велпапе за
съхранение на документи формат А4,
размери 350x250 мм. с гръб 80 мм
Архивна кутия, изработена от велпапе за
съхранение на документи формат А4,
размери 350x250 мм. с гръб 100 мм
Кашон за съхранение на архивни кутии,
изработен от велпапе; размери на кашона
560мм х ЗбОмм х 260мм (+/-10%
отклонение от размерите)

Брой

986

Брой

1568

Брой

222

Брой

1218

Брой

637

Брой

495

Забележка: За всеки артикул по Приложения № 2, който предлагат, участниците следва да посочат: търговска марка
и/или производител. За маркираните в жълт цвят и символ* артикули, участниците задължително посочват и подробни
технически характеристики, които трябва да са в съответствие с техническата спецификация и да са представени по
начин, който дава възможност да се установи степента на съответствие на предложените параметри спрямо
изискванията на възложителя.
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Образец № 3.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите
на Община Велико Търново по обособени позиции”, за обособена позиция № 2
„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл, 12, ал, 1, т, 1 от ЗОП”
Долуподписаният/ната Николай
с ЕГН
, лична карта №.

Нанков,
,

изд. на

г. от МВР - гр.

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

в качеството ми на Изпълнителен директор
(посочете длъжността)
на Офис експрес сървис АД
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 201380867, актуален телефон: 029708260;
факс: 029708211; електронна поща: s.nikolova@officeexpress-bg.com

Регистрация по ЗДДС: BG 201380867 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС,
указва това в полето)
Разплащателна сметка:
IBAN сметка:
BIC код на банката:
Банка:
Адрес на банката:

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП
във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената
обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офисконсумативи за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции”, за
обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл,
12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”:

Общата цена в лева без ДДС за артикулите по Приложение № 2 към техническата
спецификация, получена от сбора на всички единични цени, умножени по прогнозните
количества за една година, е в размер на 15626,98(словом: петдадесет хиляди
шестстотин двадесет и шест и 0,98) лв. без ДДС или общо 18752,38 (словом:
осемнадесет хиляди седемстотин петдесет и два и 0,38) лв. с ДДС
Неразделна част от настоящото ценово предложение е Образец № 3.2А, в който
са посочени единичните цени на всеки един артикул по Приложение № 2 към
техническата спецификация.
Цената е формирана с оглед на изпълнение на условията и изискванията,
подробно описани в Техническата спецификация и проекта на договор към
документацията за обществена поръчка и всички други изисквания на
възложителя.
Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили
всички разходи за изпълнението на поръчката: стойността на доставката, всички такси,
мита, транспортни разходи до мястото на доставка, опаковка, техническа документация,
гаранционна поддръжка за целия период на гаранцията и всички други присъщи
разходи.
Приемаме, че Възложителят ще заплаща възнаграждение на Изпълнителя при
условията, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на
проекта на договор.
Предложените от нас цени в Образец № 3.2А, неразделна част от нашето ценово
предложение са с положителна стойност различна от нула и са определени до втория
знак след десетичната запетая. При несъответствие между цифровото и изписаното с
думи възнаграждение да се взема предвид изписаното с думи.
Запознати сме с изискването, че при констатиране на аритметични грешки, ще
бъдем отстранени от участие.

До подписването на договорно споразумение тази оферта ще формира
обвързващо споразумение между нас и Възложителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:
1. Подписан и подпечатан Образец № 3.2А.

Дата

Име и фамилия

28/11/2018

Николай Нанков

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Подпис

Наименование на участника и
печат

__ с

Офис екс:
/

¥

Образец № 3.2А
Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2

Приложение към ценовото предложение за обособена позиция № 2
на Офис експрес сървис АД

(Посочва се наименованието на участника)

№
по
ред

1

Артикул

Технически
характеристики

8 Дневник за
температурата на
хладилната система

9 Дневник за хигиена
на обекта

10 Дневник за контрол
на хранителните
продукти

11 Книга за периодичен
инструктаж

12 Книга за ежедневен
инструктаж

5
Брой

162021

Обща цена
за 1 година

В лева без
ДДС

6
29

7
2.13

В лева без
ДДС
6x7

Брой

156

1.90

296.40

162050

Брой

13

2.25

29.25

165001

Брой

17

1.38

23.46

Дневник - главна книга,
вестникарска хартия,
формат АЗ, минимум 100
листа
Дневник ЕДСД,
вестникарска хартия, 100
листа
Дневник ЕДСД,
вестникарска хартия, 200
листа
Дневник за температурата
на хладилната система,
меки корици, вестникарска
хартия, формат А4,
минимум 50 листа

165008

Брой

5

3.90

19.50

162004

Брой

29

5.00

145.00

162013

Брой

44

6.29

276.76

164012

Брой

74

1.15

85.10

Дневник за хигиена на
обекта, меки корици,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа
Дневник за контрол на
хранителните продукти,
меки корици, формат А4,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа
Книга за периодичен
инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа

164013

Брой

12

1.05

12.60

164056

Брой

10

2.63

26.30

164005

Брой

58

0.95

55.10

164002

Брой

133

0.58

77.14

3
Касова книга, твърди
вестникарска хартия корици, вестникарска
хартия, формат А4, 100
листа
2 Касова книга,
Касова книга, твърди
химизирана
корици, химизирана,
формат А4, 100 листа
3 Касова книга за касов Касова книга за касов
апарат
апарат, меки корици, 365
368 листа
4 Приходно-разходна
Приходно-разходна книга,
книга
вестникарска хартия,
формат А4,100 листа

7 Дневник ЕДСД, 200
листа

4
162049

Единична
цена

2

6 Дневник ЕДСД, 100
листа

Мярка

Прогнозно
количество
за 1 година

1 Касова книга,

5 Дневник - главна
книга

Каталожен/
продуктов
номер

Книга за ежедневен
инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа

61.77

аел-тх -
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13 Книга за начален
инструктаж

Книга за начален
инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа

164001

Брой

21

0.95

19.95

14 Дневник за издаване
на трудови книжки

Дневник за издаване на
трудови книжки, твърди
корици, формат А4,
вестникарска хартия,
минимум 50 листа
Заповедна книга на
директора, твърди корици,
формат А4, минимум 100
листа
Присъствена книга, твърди
корици,вестникарска
хартия, формат А4, 100 л.
(+/- 10% отклонение)

162007

Брой

5

2.70

13.50

160062

Брой

5

4.25

21.25

160018

Брой

6

1.39

8.34

155003

Брой

3

1.99

5.97

155001

Брой

7

0.99

6.93

162049

Брой

5

2.13

10.65

161365

Брой

1

3.68

3.68

161009

Брой

13

3.20

41.60

22 Книга за контактите с Книга за контактите с остро
остро заразно болни заразно болни, формат А4,
минимум 100 листа

161012

Брой

2

3.20

6.40

23 Книга за
регистриране на
заразни заболявания

161053

Брой

1

3.20

3.20

163004

Брой-

120

0.45

54.00

25

2.06

51.50

15 Заповедна книга на
директора

16 Присъствена книга,
твърди корици

17 Протоколна книга А4, Протоколна книга/тетрадка,
твърди корици
твърди корици,
вестникарска хартия,
формат А4, минимум 100
листа
18 Протоколна книга А5, Протоколна книга/тетрадка,
твърди корици
твърди корици,
вестникарска хартия,
формат А5, минимум 80
листа
19 Таксова книга
Таксова книга, формат А4,
твърди корици, минимум
100 листа
20 Дневник за
Дневник за представяне
представяне
болнични листове и
болнични листове и декларации за помощи от
декларации за
ДОО, твърди корици,
помощи от ДОО
вестникарска хартия,
формат А4, минимум 100
листа
21 Книга за издадените Книга за издадени
болнични листове
болнични листове, формат
А4, вестникарска хартия,
минимум 100 листа

24 Пътна книжка
25 Трудова книжка

Книга за регистриране на
заразни заболявания, меки
корици, формат А4,
минимум 100 листа
Пътна книжка, минимум 20
листа
Трудова книжка 16-20 листа

160(6%КС /-©°й

KoVaril
Авансов отчет,
7
0.58
я
вестникарска хартия.
>алич зна информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. ^Зот Р егламент (ЕС) 2016/679.
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Квитанционна книга, меки
корици, химизирана,
формат 2/3 А4, кочан от 100
листа
Приходен касов ордер с
квитанция, вестникарска
хартия, формат А5, кочан от
100 листа
Приходен касов ордер,
химизирана хартия, формат:
2/3 А5, кочан от 100 листа

159047

Кочан

39

0.68

26.52

159004

Кочан

205

0.60

123.00

159005

Кочан

37

1.05

38.85

30 Разходен касов ордер, Разходен касов ордер,
вестникарска хартия вестникарска хартия,
формат: 2/3 А5, кочан от
100 листа
31 Разходен касов ордер, Разходен касов ордер,
химизирана хартия, формат:
химизирана хартия
2/3 А5, кочан от 100 листа

159006

Кочан

199

0.40

79.60

159011

Кочан

60

1.05

63.00

32 Мемориален ордер,
малък

Мемориален ордер, малък,
10 реда, вестникарска
хартия, формат А6, кочан от
100 листа

157022

Кочан

92

0.80

73.60

33 Мемориален ордер,
среден

Мемориален ордер, среден,
19 реда, вестникарска
хартия, формат А5, кочан от
100 листа

157014

Кочан

35

0.58

20.30

34 Мемориален ордер,
голям

Мемориален ордер, среден,
31 реда, вестникарска
хартия, формат 2/3 А4,
кочан от 100 листа

157022

Кочан

11

0.80

8.80

35 Складова разписка
А5

157145

Кочан

30

1.50

45.00

36

157047

Кочан

175

1.80

315.00

157030

Кочан

30

2.88

86.40

157008

Кочан

18

0.58

10.44

157021

Кочан

163

1.35

220.05

157033

Кочан

11

2.88

31.68

158017

Кочан

120

0.75

90.00

27 Квитанционна книга

28 Приходен касов
ордер, вестникарска
хартия

29 Приходен касов
ордер, химизирана
хартия

37

38

39

40

41

Складова разписка,
химизирана, формат А5,
кочан от 100 листа
Складова разписка,
Складова разписка
химизирана, формат 2/3 А4,
2/3 А4
кочан от 100 листа
Складова разписка,
Складова разписка
химизирана, формат А4,
А4
кочан от 100 листа
Отчет за дневните
Отчет за дневните
продажби, вестникарска
продажби
хартия, формат А5, кочан от
100 листа
Искане за отпускане Искане за отпускане на
материални ценности,
на материални
химизирано, формат А5,
ценности, А5
кочан от 100 листа
Искане за отпускане Искане за отпускане на
материални ценности,
на материални
химизирано, формат А4,
ценности, А4
кочан от 100 листа
Платежно нареждане Платежно нареждане за
за кредитен превод
кредитен превод,
химизирана хартия, формат
А6, кочан от 100 листа

х7

5?
---------- х

ч
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Платежно
нареждане/вносна бележка
за плащане от/към
бюджета, зелено,
химизирано, формат 2/3 А5,
кочан от 100 листа
43 Платежно нареждане Платежно нареждане за
лазаерен принтер, хартия:
за лазерен принтер
офсет, 100 листа х 2
екземпляра
44 Нареждане разписка Нареждане разписка,
химизирана хартия, формат
А6, кочан от 100 листа

158023

Кочан

27

1.15

31.05

158010

Опаковка

10

5.94

59.40

158015

Кочан

107

0.75

80.25

45 Вносна бележка

158013

Кочан

85

0.75

63.75

46

Вносна бележка,
химизирана, формат А6,
кочан от 100 листа
Касова бележка
Касова бележка,
химизирана, формат А6,
кочан от 100 листа
Бюджетно платежно Бюджетно платежно
нареждане,
нареждане, химизирано,
формат А6, 100 листа в
химизирано, кочан
кочан
Заповед за командировка
Заповед за
командировка
със сметка, вестникарска
хартия, 100 листа в кочан
Молба за отпуск,
Молба за отпуск
вестникарска хартия, 100
листа в кочан
Придружително
Придружително писмо към
уведомление по чл. 62 от
писмо към
уведомление по чл. 62 КТ, химизирано
от КТ
Таблица за отчитане Таблица за отчитане
явяването на работа, явяването на работа,
минимум 30-редова
голяма
("голяма"), вестникарска
хартия, 50 листа в кочан
Таблица за отчитане Таблица за отчитане
явяването на работа, явяването на работа,
минимум 12-редова
малка
("малка"), вестникарска
хартия, 50 листа в кочан
Пътен лист универсален, с
Пътен лист
номерация, вестникарска
хартия, формат А5, 100
листа в кочан

159003

Кочан

3

0.63

1.89

158031

Кочан

2

0.66

1.32

160012

Кочан

27

0.58

15.66

160010

Кочан

27

0.25

6.75

160150

Кочан

5

2.19

10.95

160125

Кочан

20

2.50

50.00

160023

Кочан

11

1.00

11.00

163030

Кочан

174

0.75

130.50

163003

Кочан

25

0.61

15.25

800121

Брой

12

6.13

73.56

42 Платежно
нареждане/вносна
бележка за плащане
от/към бюджета

47

48

49

50

51

52

53

54 Товарителница

55*

Бележник, твърди
корици, спирала,
формат А4

Товарителница, с
номерация, вестникарска
хартия, формат А5, 25
тройни комплекта с
номерация в кочан
Бележник, твърди корици,
спирала, формат А4, 100
листа (+/-10% отклонение
от броя на листите)

//
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56*

Бележник, твърди
корици, спирала,
формат А5

Бележник, твърди корици,
спирала, формат А5, 100
листа (+/-10% отклонение
от броя на листите)

800122

Брой

63

2.20

138.60

57*

Бележник, твърди
корици, спирала,
формат А6

Бележник, твърди корици,
спирала, формат А6, 100
листа (+/-10% отклонение
от броя на листите)

800123

Брой

21

3.13

65.73

58*

Бележник джобен,
формат А6
Бележник с ластик

Бележник джобен с или без
дати, формат А6
Бележник с ластик за
затваряне, меки корици,
формат А5, 100 листа (+/
10% отклонение от броя на
листите)
Настолен бележниккалендар с картонена
корица, спирала, офсетова
хартия
Бележник - азбучник,
формат А4, твърди корици,
100 л. (+/-20% отклонение
от броя на листите)

800124

Брой

20

2.88

57.60

800125

Брой

3

4.13

12.39

800126

Брой

3

4.25

12.75

168004

Брой

5

6.51

32.55

Бележник - азбучник,
формат А5, твърди корици,
100 л. (+/-20% отклонение
от броя на листите)

168003

Брой

10

3.44

34.40

Бележник - азбучник, тип
джобен формат, индекс от
А до Я на кирилица
Папка PP/PVC с
Папка РР
перфорация, опаковка (полипропилен)/РУС,
оцветен гръб и прозрачно
лице, с машинка, А4, с
перфорация, 25 броя в
опаковка, да се предлага в
различни цветове

218021

Брой

10

1.10

11.00

206018

Опаковка

222

2.75

610.50

65*

Папка PP/PVC с
перфорация, 1 брой

Папка РР
(пол и пропилен)/Р V С,
оцветен гръб и прозрачно
лице, с машинка, А4, с
перфорация, 1 брой, да се
предлага в различни
цветове

206019

Брой

5145

0.11

565.95

66*

Папка РР с ластик

211092

Брой

16

1.25

20.00

67*

Папка картонена с
ластик

Папка от РР
(полипропилен) с ластик и
три капака, за документи с
формат А4, 1 брой, да се
предлага в различни
цветове
Папка от твърд картон минимум 320 гр./м2, с
ластик и три капака, за
документи с формат А4, да
се предлага в различни
цветове

211081

Брой

2

Х1'64

1.28

59*

60*

Бележник- календар,
настолен

61 Азбучник А4 твърди
корици

62 Азбучник А5 твърди
корици

63 Азбучник джобен

64*

Г
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Папка с два ринга за
документи с формат А4,
корици от РР
(полипропилен), да се
предлага в различни
цветове
Папка с вградени
прозрачни джобове за
документи с формат А4,
корици от РР
(полипропилен), минимум
20 джоба, да се предлага в
минимум два цвята

202003

Брой

20

2.04

40.80

207074

Брой

30

1.28

38.40

Папка джоб с копче за
документи с формат А4,
изработена от РР
(полипропилен), да се
предлага в различни
цветове
Папка джоб с копче за
документи с формат А5,
изработена от РР
(полипропилен)
Прозрачна папка с цип за
документи с формат А5,
изработена от РР
(полипропилен)или PVC

209013

Брой

113

0.39

44.07

209088

Брой

6

0.91

5.46

209026

Брой

16

0.46

7.36

73 Клипборд с капак

Клипборд с капак,
изработен от картон с
висококачествено PVC
покритие; с метален
механизъм за захващане на
листи формат А4;
капацитет: 100 л. (+/- 10%
отклонение), да се предлага
в различни цветове

212013

Брой

22

1.29

28.38

74 Клипборд без капак

Клипборд без капак,
изработен от картон с
висококачествено PVC
покритие; с метален
механизъм за захващане на
листи формат А4;
капацитет: 100 л. (+/- 10%
отклонение), да се предлага
в различни цветове

212010

Брой

10

1.03

10.30

75 Конферентна папка

Конферентна папка с цип,
изработена от изкуствена
кожа, с включен блокнот с
формат А4, с отделения за
химикалка, кредитни карти,
визитки

800127

Брой

1

12.38

12.38

68*

Папка с два ринга

69*

Папка с прозрачни
джобове

70 Папка джоб с копче,
А4

71 Папка джоб с копче,
А5

72 Прозрачна папка с
цип

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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76 Папка с разделители

800128

Брой

1

6.25

6.25

77

Папка с минимум пет
разширяващи се отделения
за документи с формат А4,
изработена от РР
(полипропилен)или
полистирол, затваряне със
закопчаваш се капак или с
ластик
Папка джоб за документи
Папка джоб, мат
формат А4, дебелина 45-65
микрона, мат, стандартна
перфорация, 100 броя в
опаковка
Папка джоб, кристал Папка джоб за документи
формат А4, дебелина 45-65
микрона, кристал,
стандартна перфорация, 100
броя в опаковка
Визитник, фромат А4 за
Визитник А4, мин.
минимум 300 бр. визитки
300 визитки
Визитник за минимум 60
Визитник, мин. 60
бр. визитки
визитки
Картонена папка „Дело” с
Папка „Дело”
връзки и гръб от плат,
формат А4, с възможност за
номериране и надписване
на лицевата страна, 500
гр./м2

210050

Опаковка

198

2.25

445.50

210022

Опаковка

567

2.39

1355.13

218014

Брой

10

9.90

99.00

218040

Брой

20

1.48

29.60

205013

Брой

500

0.46

230.00

Папка висяща L-образна за
картотека, цвят бял, с
пластмасов водач,
пластмасова машинка и
вътрешен джоб, с
възможност за поставяне на
хартиена лента за
надписване, за документи с
формат А4
Картонена папка с метална
машинка, минимум 250
гр./м2, формат А4, бяла

203009

Брой

40

0.28

11.20

205002

Брой

3300

0.11

363.00

Картонена папка с метална
машинка, минимум 250
гр./м2, формат А4, да се
предлага в различни
цветове

205004

Брой

100

0.25

25.00

85 Ролка за касов апарат Ролка за касов апарат от
термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф30
мм
86 Ролка за касов апарат Ролка за касов апарат от
термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф40
мм
87 Ролка за касов апарат Ролка за касов апарат от
термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф48
мм

118006

Брой

75

0.25

18.75

118008

Брой

17

0.35

5.95

118013

Брой

85

0.49

41.65

78

79
80

81

82 Картонена папка за
картотека

83 Картонена папка с
машинка, бяла

84 Картонена папка с
машинка, цветна

х*

Уг.

~”—“тт’“
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88 Ролка за касов апарат, Ролка за касов апарат от
стек от 20 бр.
термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф48
мм, стек от 20 бр.
89 Кабърчета, метални
Кабърчета, метални,
минимум 30 бр. в кутия
90 Кабърчета, цветни
Кабърчета, цветни,
минимум 30 бр. в кутия
91 Пинчета за коркова
Пинчета за коркова дъска, с
дъска
разноцветни накрайници,
минимум 30 бр в кутия

92 Кламери мин. 30 мм

Кламери - метални
поцинковани или
никелирани, минимум 30
мм, 100 бр. в кутия
93 Кламери мин. 50 мм Кламери - метални
поцинковани или
никелирани, минимум 50
мм, 100 бр. в кутия
94 Кламери триъгълни
Кламери - метални
поцинковани или
мин. 25 мм
никелирани, триъгълни,
минимум 25 мм, 100 бр. в
кутия
95 Кламери цветни мин. Кламери - цветни, минимум
28 мм
28 мм, 100 бр. в кутия

118013

Стек

20

10.00

200.00

254024

Кутия

60

0.14

8.40

254126

Кутия

103

0.19

19.57

254099

Кутия

11

0.22

2.42

254012

Кутия

832

0.19

158.08

254020

Кутия

351

0.37

129.87

254172

Кутия

54

0.30

16.20

254013

Кутия

117

0.19

22.23

96*

Класьор, гръб 3 см

Класьор, размер на гърба 3
см, формат А4, с 2 здрави
метални ринга, с джоб за
смяна на етикета, да се
предлага в минимум 5 цвята

202003

Брой

490

2.04

999.60

97*

Класьор, гръб 5 см

Класьор, размер на гърба 5
см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб
за смяна на етикета, да се
предлага в минимум 5 цвята

200318

Брой

986

1.69

1666.34

98*

Класьор, гръб 8 см

Класьор, размер на гърба 8
см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб
за смяна на етикета, да се
предлага в минимум 5 цвята

200326

Брой

1568

1.69

2649.92

99*

Класьор, гръб 8 см,
метален кант

Класьор, размер на гърба 8
см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб
за смяна на етикета, с
метален кант за подсилване
на ъглите, да се предлага в
минимум 5 цвята

200326

Брой

222

1.69

375.18

100 Архивна кутия с гръб Архивна кутия, изработена
80 мм
от велпапе за съхранение на
документи формат А4,
размери 350x250 мм. с гръб
80 мм

223024

Брой

1218

Х0.50

609.00

ч

J

=

1*
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101 Архивна кутия с гръб Архивна кутия, изработена
от велпапе за съхранение на
100 мм
документи формат А4,
размери 350x250 мм. с гръб
100 мм

223056

Брой

637

0.48

305.76

102 Кашон за архивиране Кашон за съхранение на
архивни кутии, изработен
от велпапе; размери на
кашона 560мм х ЗбОмм х
260мм (+/-10% отклонение
от размерите)

223025

Брой

495

1.90

940.50

Обща цена в лева брзЗДДСТ^ЧУтикулите по Приложение № 2 към техническата спецификация:
~7с.
7ZZ~
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Образец № 2.2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

с предмет: „Доставка на канцеларски материали и офис-консумативи за нуждите
на Община Велико Търново по обособени позиции”, за обособена позиция № 2
„Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл. 12, ал, 1, т, 1 от ЗОП”
Долуподписаният/ната Николай
с ЕГН
■, лична карта №.

Нанков,

, изд. на
г. от МВР - гр.
Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.

в качеството ми на Изпълнителен директор
(посочете длъжността)
на Офис експрес сървис АД
(посочете наименованието на участника)
с ЕИК: 201380867, актуален телефон: 029708260;
факс: 029708211; електронна поща: s.nikolova@officeexpress-bg.com
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето техническо предложение за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на канцеларски
материали и офис-консумативи за нуждите на Община Велико Търново по
обособени позиции”, за обособена позиция № 2 „Доставка на канцеларски материали,
включени в списъка по чл. 12, ал, 1, т. 1 от ЗОП”.

До подписване на договора настоящата оферта ще представлява споразумение
между нас и възложителя. Ангажираме се да изпълняваме поръчката за срок от 2 (две)
години, считано от датата на подписване на договора за обществена поръчка, или до
достигане на максимално допустимата стойност на договора, в зависимост от това кое
от двете събития настъпи по-рано.

Предлагаме срок за изпълнение на всяка доставка: до 5 (пет) работни дни,
считано от деня следващ получаването на заявка от упълномощен представител на
Възложителя.
Приемаме при възникване на спешна необходимост за Възложителя да изпълним
и доставка до 24 (двадесет и четири) часа от подаване на съответната заявка.

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним поръчката
качествено, в срок и в съответствие с представеното от нас Техническо предложение,
техническата спецификация към документацията и изискванията на Възложителя.

Прилагаме подробно описание на предлаганите от нас артикули, съгласно
Приложение № 2 към Техническата спецификация на възложителя - Образец № 2.2.А. ..
Декларираме, че доставяните от нас канцеларски материали, съгласно
Приложение № 2 към Техническата спецификация, ще бъдат фабрично нови и '
неупотребявани, с гарантиран произход и качество.
Доставяните от нас канцеларски материали, за които производителят е определил
срокове на годност или съхранение, ще се доставят с остатъчни такива срокове не помалки от 75% от общо назначените им от производителя.
/
Писмени заявки на възложителя за доставка на канцеларски мадрриади. ще бъдат
приемани на следния e-mail: sales@offex.bg

ш

■
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Ангажираме се посоченият от нас e-mail да бъде преглеждан от наш представител
всеки работен ден.

Лицата за контакт, които ще бъдат на разположение на Възложителя по всички
въпроси, касаещи изпълнението, в това число да получават заявки за видовете и
количествата на артикулите, да приемат евентуални рекламации от страна на
Възложителя и/или негови служители, са:
1. Лице за контакт: Димитър Тотев / имена:, длъжност/
Телефонен номер: + 359 878 684 552
2. Лице за контакт: Лилия Доцинска /имена, длъжност/
Телефонен номер: + 359 878 605 981
Стоките, които ще се доставят при изпълнение на поръчката ще се съхраняват в
следните складови бази и/или търговски обекти:
Магазин, находящ мсе в гр. Велико Търново,бул. България №70
2. Склад - централен, находящ се в гр. София, бул. История Славянобългарска №21
3. Склад, находящ се в гр. Варна, ул. Уста Кольо Фичето №17
(Посочва се вид и адрес на обекта)
(Добавят се толкова редове, колкото е необходимо)
1.

Декларираме, че:
1. сме съгласни с клаузите на проекта на договор, приложен към документацията
за обществена поръчка;
2. срокът на валидност на нашата оферта е 6 (шест) месеца, считано от датата,
която е посочена за дата на получаване на офертата.

Декларирам съгласие
предоставям във връзка с
настоящата процедура за
разпоредбите на Закона за
(GDPR).

за съхранение и обработка на личните данни, които
участието на представлявания от мен участник в
възлагане на обществена поръчка, при спазване на
защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Документ за упълномощаване (в случаите, в които е приложимо);
2. Предложение на участника за обособена позиция № 2 съгласно изискванията
на Възложителя по Приложение № 2 към Техническата спецификация Образец № 2.2А;
3. Други (по преценк^ррщуЩЩшдка)- ■
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Образец № 2.2А
' 'пиложение към техническото предложение за обособена позиция № 2

Предложение на Офис експрес сървис АД

(Посочва се наименованието на участника)
съгласно изискванията на Възложителя по Приложение № 2
към Техническата спецификация за обособена позиция № 2
№
по
ред

Артикул

Технически характеристики

Счетоводни книги, код по CPV: 22813000-2
1 Касова книга,
Касова книга, твърди корици, вестникарска хартия,
вестникарска хартия
формат А4, 100 листа

Мярка

Предложение
Производител /марка/,
технически характеристики* на предложения артикул

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД;Касова книга, твърди
корици, вестникарска хартия, формат А4, 100 листа

2 Касова книга, химизирана Касова книга, твърди корици, химизирана, формат А4,
100 листа

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Касова книга, твърди
корици, химизирана, формат А4, 100 листа

Касова книга за касов апарат, меки корици, 365-368
3 Касова книга за касов
апарат
листа
4 Приходно-разходна книга Приходно-разходна книга, вестникарска хартия,
формат А4, 100 листа

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Касова книга за касов
апарат, меки корици, 365-368 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Приходно-разходна
книга, вестникарска хартия, формат А4, 100 листа

Брой

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник - главна
книга, вестникарска хартия, формат АЗ, 100 листа

6 Дневник ЕДСД, 100 листа Дневник ЕДСД, вестникарска хартия, 100 листа

Брой

7 Дневник ЕДСД, 200 листа Дневник ЕДСД, вестникарска хартия, 200 листа

Брой

8 Дневник за температурата Дневник за температурата на хладилната система,
меки корици, вестникарска хартия, формат А4,
на хладилната система
минимум 50 листа

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник ЕДСД,
вестникарска хартия, 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник ЕДСД,
вестникарска хартия, 200 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник за
температурата на хладилната система, меки корици,
вестникарска хартия, формат А4, минимум 50 листа

5 Дневник - главна книга

9 Дневник за хигиена на
обекта
10 Дневник за контрол на
хранителните продукти

Дневник - главна книга, вестникарска хартия, формат
АЗ, минимум 100 листа

Дневник за хигиена на обекта, меки корици,
вестникарска хартия, минимум 50 листа

Брой

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник за хигиена на
обекта, меки корици, вестникарска хартия, 50 листа

Дневник за контрол на хранителните продукти, меки
корици, формат А4, вестникарска хартия, минимум 50
листа

Брой

ОБЕЛИСК ПРИНТ ЕООД/ Обелиск принт ЕООД;
Дневник за контрол на хранителните продукти, меки
корици, формат А4, вестникарска хартия, 50 листа
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11 Книга за периодичен
инструктаж

Книга за периодичен инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия, минимум 50 листа

Брой

12 Книга за ежедневен
инструктаж

Книга за ежедневен инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия, минимум 50 листа

Брой

13 Книга за начален
инструктаж

Книга за начален инструктаж, меки корици,
вестникарска хартия, минимум 50 листа

Брой

14 Дневник за издаване на
трудови книжки

Брой

15 Заповедна книга на
директора

Дневник за издаване на трудови книжки, твърди
корици, формат А4, вестникарска хартия, минимум 50
листа
Заповедна книга на директора, твърди корици, формат
А4, минимум 100 листа

16 Присъствена книга,
твърди корици

Присъствена книга, твърди корици, вестникарска
хартия, формат А4, 100 л. (+/- 10% отклонение)

Брой

17 Протоколна книга А4,
твърди корици

Протоколна книга/тетрадка, твърди корици,
вестникарска хартия, формат А4, минимум 100 листа

Брой

18 Протоколна книга А5,
твърди корици

Протоколна книга/тетрадка, твърди корици,
вестникарска хартия, формат А5, минимум 80 листа

Брой

Брой

19 Таксова книга

Таксова книга, формат А4, твърди корици, минимум
100 листа
20 Дневник за представяне
Дневник за представяне болнични листове и
болнични листове и
декларации за помощи от ДОО, твърди корици,
декларации за помощи от вестникарска хартия, формат А4, минимум 100 листа
ДОО
21 Книга за издадените
Книга за издадени болнични листове, формат А4,
болнични листове
вестникарска хартия, минимум 100 листа

Брой

22 Книга за контактите с
остро заразно болни

Брой

Брой

Брой

Книга за контактите с остро заразно болни, формат А4,
минимум 100 листа

23 Книга за регистриране на Книга за регистриране на заразни заболявания, меки
заразни заболявания
корици, формат А4, минимум 100 листа

Брой

24 Пътна книжка

Брой

Пътна книжка, минимум 20 листа

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Книга за периодичен
инструктаж, меки корици, вестникарска хартия, 50
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Книга за ежедневен
инструктаж, меки корици, вестникарска хартия, 50
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Книга за начален
инструктаж, меки корици, вестникарска хартия, 50
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник за издаване
на трудови книжки, твърди корици, формат А4,
вестникарска хартия, 50 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Заповедна книга на
директора, твърди корици, формат А4, 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Присъствена книга,
твърди корици, вестникарска хартия, формат А4, 100
л.
ФАВОРИТ-2 ООД/ ФАВОРИТ-2 ООД; Протоколна
книга/тетрадка, твърди корици, вестникарска хартия,
формат А4, 100 листа
ФАВОРИТ-2 ООД/ ФАВОРИТ-2 ООД; Протоколна
книга/тетрадка, твърди корици, вестникарска хартия,
формат А5, 80 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Таксова книга, формат
А4, твърди корици, 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Дневник за
представяне болнични листове и декларации за
помощи от ДОО, твърди корици, вестникарска
хартия, формат А4, 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Книга за издадени
болнични листове, формат А4, вестникарска хартия,
100 листа
ОБЕЛИСК ПРИНТ ЕООД/ Обелиск принт ЕООД;
Книга за контактите с остро заразно болни, формат
А4, 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Книга за регистриране
на заразни заболявания, меки корици, формат А4, 100
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Пътна книжка, 20
листа

и
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25 Трудова книжка

Трудова книжка 16-20 листа

Кочани с квитанции, код по CPV: 22814000-9
26 Авансов отчет
Авансов отчет, вестникарска хартия, формат А5, кочан
от 100 листа

Брой

ДАРТ-СОФИЯ ООД/ ДАРТ-СОФИЯ ООД; Трудова
книжка 16-20 листа

Кочан

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Авансов отчет,
вестникарска хартия, формат А5, кочан от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Квитанционна книга,
меки корици, химизирана, формат 2/3 А4, кочан от
100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Приходен касов ордер
с квитанция, вестникарска хартия, формат А5, кочан
от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Приходен касов ордер,
химизирана хартия, формат: 2/3 А5, кочан от 100
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Разходен касов ордер,
вестникарска хартия, формат: 2/3 А5, кочан от 100
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Разходен касов ордер,
химизирана хартия, формат: 2/3 А5, кочан от 100
листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Мемориален ордер,
малък, 10 реда, вестникарска хартия, формат А6,
кочан от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Мемориален ордер,
среден, 19 реда, вестникарска хартия, формат А5,
кочан от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Мемориален ордер,
среден, 31 реда, вестникарска хартия, формат 2/3 А4,
кочан от 100 листа
МУЛТИПРИНТ ООД/ МУЛТИПРИНТ ООД;
Складова разписка, химизирана, формат А5, кочан от
100 листа
ОБЕЛИСК ПРИНТ ЕООД/ Обелиск принт ЕООД;
Складова разписка, химизирана, формат 2/3 А4, кочан
от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Складова разписка,
химизирана, формат А4, кочан от 100 листа

27 Квитанционна книга

Квитанционна книга, меки корици, химизирана,
формат 2/3 А4, кочан от 100 листа

Кочан

28 Приходен касов ордер,
вестникарска хартия

Приходен касов ордер с квитанция, вестникарска
хартия, формат А5, кочан от 100 листа

Кочан

29 Приходен касов ордер,
химизирана хартия

Приходен касов ордер, химизирана хартия, формат:
2/3 А5, кочан от 100 листа

Кочан

30 Разходен касов ордер,
вестникарска хартия

Разходен касов ордер, вестникарска хартия, формат:
2/3 А5, кочан от 100 листа

Кочан

31 Разходен касов ордер,
химизирана хартия

Разходен касов ордер, химизирана хартия, формат: 2/3
А5, кочан от 100 листа

Кочан

32 Мемориален ордер, малък Мемориален ордер, малък, 10 реда, вестникарска
хартия, формат А6, кочан от 100 листа

Кочан

33 Мемориален ордер,
среден

Мемориален ордер, среден, 19 реда, вестникарска
хартия, формат А5, кочан от 100 листа

Кочан

34 Мемориален ордер, голям Мемориален ордер, среден, 31 реда, вестникарска
хартия, формат 2/3 А4, кочан от 100 листа

Кочан

35 Складова разписка А5

Складова разписка, химизирана, формат А5, кочан от
100 листа

Кочан

36 Складова разписка 2/3 А4 Складова разписка, химизирана, формат 2/3 А4, кочан
от 100 листа

Кочан

37 Складова разписка А4

Складова разписка, химизирана, формат А4, кочан от
100 листа

Кочан

38 Отчет за дневните
продажби

Отчет за дневните продажби, вестникарска хартия,
формат А5, кочан от 100 листа

Кочан

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Отчет за дневните
продажби, вестникарска хартия, формат А5, кочан от
100 листа
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39 Искане за отпускане на
Искане за отпускане на материални ценности,
материални ценности, А5 химизирано, формат А5, кочан от 100 листа

ВЕТА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Искане за отпускане
на материални ценности, химизирано, формат А5,
кочан от 100 листа
Кочан
ВЕТА 33 ООД/ ВЕТА 33 ООД; Искане за отпускане
на материални ценности, химизирано, формат А4,
кочан от 100 листа
Кочан
ВЕТА 33 ООД/ ВЕТА 33 ООД; Платежно нареждане
за кредитен превод, химизирана хартия, формат А6,
кочан от 100 листа
Кочан
ВЕТА 33 ООД/ ВЕТА 33 ООД; Платежно
нареждане/вносна бележка за плащане от/към
бюджета, зелено, химизирано, формат 2/3 А5, кочан
от 100 листа
Опаковка ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Платежно нареждане
за лазаерен принтер, хартия: офсет, 100 листа х 2
екземпляра
Кочан
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Нареждане разписка,
химизирана хартия, формат А6, кочан от 100 листа

Кочан

40 Искане за отпускане на
Искане за отпускане на материални ценности,
материални ценности, А4 химизирано, формат А4, кочан от 100 листа
41 Платежно нареждане за
кредитен превод

Платежно нареждане за кредитен превод, химизирана
хартия, формат А6, кочан от 100 листа

42 Платежно
нареждане/вносна
бележка за плащане
от/към бюджета
43 Платежно нареждане за
лазерен принтер

Платежно нареждане/вносна бележка за плащане
от/към бюджета, зелено, химизирано, формат 2/3 А5,
кочан от 100 листа

44 Нареждане разписка

Нареждане разписка, химизирана хартия, формат А6,
кочан от 100 листа

45 Вносна бележка

Вносна бележка, химизирана, формат А6, кочан от 100
листа
Касова бележка, химизирана, формат А6, кочан от 100
листа
Бюджетно платежно нареждане, химизирано, формат
А6, 100 листа в кочан

46 Касова бележка
47 Бюджетно платежно
нареждане, химизирано,
кочан
48 Заповед за командировка

Платежно нареждане за лазаерен принтер, хартия:
офсет, 100 листа х 2 екземпляра

Заповед за командировка със сметка, вестникарска
хартия, 100 листа в кочан

Кочан
Кочан

Кочан

Кочан

49 Молба за отпуск

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Вносна бележка,
химизирана, формат А6, кочан от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Касова бележка,
химизирана, формат А6, кочан от 100 листа
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Бюджетно платежно
нареждане, химизирано, формат А6, 100 листа в
кочан
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Заповед за
командировка със сметка, вестникарска хартия, 100
листа в кочан
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Молба за отпуск,
вестникарска хартия, 100 листа в кочан
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Придружително писмо
към уведомление по чл. 62 от КТ, химизирано

Молба за отпуск, вестникарска хартия, 100 листа в
кочан
50 Придружително писмо
Придружително писмо към уведомление по чл. 62 от
към уведомление по чл. 62 КТ, химизирано
от КТ
51 Таблица за отчитане
Таблица за отчитане явяването на работа, минимум 30явяването на работа,
редова ("голяма"), вестникарска хартия, 50 листа в
голяма
кочан

Кочан

Кочан

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Таблица за отчитане
явяването на работа, минимум 30-редова ("голяма"),
вестникарска хартия, 50 листа в кочан

52 Таблица за отчитане
явяването на работа,
малка

Кочан

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Таблица за отчитане
явяването на работа, минимум 12-редова ("малка"),
вестникарска хартия, 50 листа в кочан

Таблица за отчитане явяването на работа, минимум 12редова ("малка"), вестникарска хартия, 50 листа в
кочан

Кочан
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53 Пътен лист

Пътен лист универсален, с номерация, вестникарска
хартия, формат А5, 100 листа в кочан

Кочан

54 Товарителница

Товарителница, с номерация, вестникарска хартия,
формат А5, 25 тройни комплекта с номерация в кочан

Кочан

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Пътен лист
универсален, с номерация, вестникарска хартия,
формат А5, 100 листа в кочан
ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Товарителница, с
номерация, вестникарска хартия, формат А5, 25
тройни комплекта с номерация в кочан

Бележници с листове, които лесно се откъсват, код по CPV: 22816100-4
55* Бележник, твърди корици, Бележник, твърди корици, спирала, формат А4, 100
спирала, формат А4
листа (+/-10% отклонение от броя на листите)

Брой

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Бележник,
твърди корици, спирала, формат А4, 100 листа

56*

Бележник, твърди корици, Бележник, твърди корици, спирала, формат А5, 100
спирала, формат А5
листа (+/-10% отклонение от броя на листите)

Брой

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Бележник,
твърди корици, спирала, формат А5, 100 листа

57*

Бележник, твърди корици, Бележник, твърди корици, спирала, формат А6, 100
спирала, формат А6
листа (+/-10% отклонение от броя на листите)

Брой

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Бележник,
твърди корици, спирала, формат А6, 100 листа

Бележници отбелязани дати за всеки ден или персонални тефтерчета, код по CPV: 22817000-0
58* Бележник джобен, формат Бележник джобен с или без дати, формат А6
Брой
А6
59* Бележник с ластик
Бележник с ластик за затваряне, меки корици, формат
Брой
А5, 100 листа (+/-10% отклонение от броя на листите)
60*

Бележник- календар,
настолен

Настолен бележник-календар с картонена корица,
спирала, офсетова хартия

Бележници за вписване на адреси, код по CPV: 22819000-4
61 Азбучник А4 твърди
Бележник - азбучник, формат А4, твърди корици, 100
корици
л. (+/-20% отклонение от броя на листите)
62 Азбучник А5 твърди
Бележник - азбучник, формат А5, твърди корици, 100
корици
л. (+/-20% отклонение от броя на листите)
63 Азбучник джобен
Бележник - азбучник, тип джобен формат, индекс от А
до Я на кирилица
Папки за сортиране, код по CPV: 22852000-7
64* Папка PP/PVC с
Папка РР (полипропилен)/РУС, оцветен гръб и
перфорация, опаковка
прозрачно лице, с машинка, А4, с перфорация, 25 броя
в опаковка, да се предлага в различни цветове

65*

Папка PP/PVC с
перфорация, 1 брой

Папка РР (полипропилен)/РУС, оцветен гръб и
прозрачно лице, с машинка, А4, с перфорация, 1 брой,
да се предлага в различни цветове

Брой

Брой
Брой
Брой

РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Бележник
джобен с или без дати, формат А6
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Бележник
с ластик за затваряне, меки корици, формат А5, 100
листа
РЕКЛАМНА АГЕНЦИЯ ДЕЯ ЕООД/ ДЕЯ; Настолен
бележник-календар с картонена корица, спирала,
офсетова хартия

ВЕГА 33 ООД/ ВЕГА 33 ООД; Бележник - азбучник,
формат А4, твърди корици, 100 л.
Memories/ Mmemories; Бележник - азбучник, формат
А5, твърди корици, 100 л.
Memories/ Mmemories; Бележник - азбучник, тип
джобен формат, индекс от А до Я на кирилица

Опаковка CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Папка РР
(полипропилен)/PVC, оцветен гръб и прозрачно лице,
с машинка, А4, с перфорация, 25 броя в опаковка,
предлага се в различни цветове
Брой
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Папка РР
(полипропилен)/РУС, оцветен гръб и прозрачно лице,
с машинка, А4, с перфорация, 1 брой, предлага се в
различни цветове
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66*

Папка РР с ластик

Папка от РР (полипропилен) с ластик и три капака, за
документи с формат А4, 1 брой, да се предлага в
различни цветове

Брой

Office Depot Europe/ OD; Папка от РР (полипропилен)
с ластик и три капака, за документи с формат А4, 1
брой, предлага се в различни цветове

67*

Папка картонена с ластик Папка от твърд картон - минимум 320 гр./м2, с ластик
и три капака, за документи с формат А4, да се
предлага в различни цветове

Брой

68*

Папка с два ринга

Папка с два ринга за документи с формат А4, корици
от РР (полипропилен), да се предлага в различни
цветове

Брой

Memories/ Mmemories; Папка от твърд картон минимум 320 гр./м2, с ластик и три капака, за
документи с формат А4, предлага се в различни
цветове
Memories/ Mmemories; Папка с два ринга за
документи с формат А4, корици от РР
(полипропилен), предлага се в различни цветове

69*

Папка с прозрачни
джобове

Папка с вградени прозрачни джобове за документи с
формат А4, корици от РР (полипропилен), минимум 20
джоба, да се предлага в минимум два цвята

Брой

70 Папка джоб с копче, А4

Папка джоб с копче за документи с формат А4,
изработена от РР (полипропилен), да се предлага в
различни цветове

Брой

71 Папка джоб с копче, А5

Папка джоб с копче за документи с формат А5,
изработена от РР (полипропилен)

Брой

72 Прозрачна папка с цип

Прозрачна папка с цип за документи с формат А5,
изработена от РР (полипропилен) или PVC

Брой

73 Клипборд с капак

Клипборд с капак, изработен от картон с
висококачествено PVC покритие; с метален механизъм
за захващане на листи формат А4; капацитет: 100 л.
(+/- 10% отклонение), да се предлага в различни
цветове
Клипборд без капак, изработен от картон с
висококачествено PVC покритие; с метален механизъм
за захващане на листи формат А4; капацитет: 100 л.
(+/- 10% отклонение), да се предлага в различни
цветове
Конферентна папка с цип, изработена от изкуствена
кожа, с включен блокнот с формат А4, с отделения за
химикалка, кредитни карти, визитки

Брой

74 Клипборд без капак

75 Конферентна папка

Memories/ Mmemories; Папка с вградени прозрачни
джобове за документи с формат А4, корици от РР
(полипропилен), минимум 20 джоба, предлага се в
два цвята
Sgagias LTD/ Skag; Папка джоб с копче за документи
с формат А4, изработена от РР (полипропилен),
предлага се в различни цветове

Memories/ Mmemories; Папка джоб с копче за
документи с формат А5, изработена от РР
(полипропилен)
Memories/ Mmemories; Прозрачна папка с цип за
документи с формат А5, изработена от РР
(полипропилен) или PVC
Memories/ Mmemories; Клипборд с капак, изработен
от картон с висококачествено PVC покритие; с
метален механизъм за захващане на листи формат
А4; капацитет: 100 л., предлага се в различни цветове

Брой

Memories/ Mmemories; Клипборд без капак, изработен
от картон с висококачествено PVC покритие; с
метален механизъм за захващане на листи формат
А4; капацитет: 100 л.; предлага се в различни цветове

Брой

Memories/ Mmemories; Конферентна папка с цип,
изработена от изкуствена кожа, с включен блокнот с
формат А4, с отделения за химикалка, кредитни
карти, визитки

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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76 Папка с разделители

Папка с минимум пет разширяващи се отделения за
документи с формат А4, изработена от РР
(полипропилен) или полистирол, затваряне със
закопчаващ се капак или с ластик

77 Папка джоб, мат

Папка джоб за документи формат А4, дебелина 45-65
микрона, мат, стандартна перфорация, 100 броя в
опаковка
Папка джоб за документи формат А4, дебелина 45-65
микрона, кристал, стандартна перфорация, 100 броя в
опаковка
Визитник, фромат А4 за минимум 300 бр. визитки

78 Папка джоб, кристал

Memories/ Mmemories; Папка с минимум пет
разширяващи се отделения за документи с формат
А4, изработена от РР (полипропилен) или
полистирол, затваряне със закопчаващ се капак или с
ластик
Опаковка Memories/ Mmemories; Папка джоб за документи
формат А4, дебелина 45-65 микрона, мат, стандартна
перфорация, 100 броя в опаковка
Опаковка Memories/ Mmemories; Папка джоб за документи
формат А4, дебелина 45 микрона, кристал,
стандартна перфорация, 100 броя в опаковка
Брой
Memories/ Mmemories; Визитник, фромат А4 за
минимум 300 бр. визитки
Memories/ Mmemories; Визитник за минимум 60 бр.
Брой
визитки
Брой

79 Визитник А4, мин. 300
визитки
80 Визитник, мин. 60
Визитник за минимум 60 бр. визитки
визитки
Папки за досиета, код по CPV: 22852100-8
81 Папка „Дело”
Картонена папка „Дело” с връзки и гръб от плат,
формат А4, с възможност за номериране и надписване

Брой

на лицевата страна, 500 гр./м‘
82 Картонена папка за
картотека

Папка висяща L-образна за картотека, цвят бял, с
пластмасов водач, пластмасова машинка и вътрешен
джоб, с възможност за поставяне на хартиена лента за
надписване, за документи с формат А4

Брой

83 Картонена папка с
машинка, бяла

Картонена папка с метална машинка, минимум 250
гр./м2, формат А4, бяла

Брой

84 Картонена папка с
машинка, цветна

Картонена папка с метална машинка, минимум 250
грУм^ формат А4, да се предлага в различни цветове

Брой

Ролки за калкулатори, код по CPV: 30145100-8
85 Ролка за касов апарат
Ролка за касов апарат от термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф30 мм

/1.

Брой

86 Ролка за касов апарат

Ролка за касов апарат от термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф40 мм

Брой

87 Ролка за касов апарат

Ролка за касов апарат от термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф48 мм

Брой

_____
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ОНИКС -2007 ЕООД/ Оникс; Картонена папка
„Дело” с връзки и гръб от плат, формат А4, с
възможност за номериране и надписване на лицевата
страна, 500 гр./м2
ОНИКС -2007 ЕООД/ Оникс; Папка висяща Lобразна за картотека, цвят бял, с пластмасов водач,
пластмасова машинка и вътрешен джоб, с
възможност за поставяне на хартиена лента за
надписване, за документи с формат А4
ОНИКС -2007 ЕООД/ Оникс; Картонена папка с
метална машинка, минимум 250 гр./м2, формат А4,
бяла
ПОЛИКАРТ ООД/ ПОЛИКАРТ; Картонена папка с
метална машинка, минимум 250 гр./м2, формат А4,
предлага се в различни цветове

СЛАВЕЙ-91 ООД/ СЛАВЕЙ-91 ООД; Ролка за касов
апарат от термохартия, широчина: 57 мм, външен
диаметър: Ф30 мм
СЛАВЕЙ-91 ООД/ СЛАВЕЙ-91 ООД; Ролка за касов
апарат от термохартия, широчина: 57 мм, външен
диаметър: Ф40 мм
СЛАВЕЙ-91 ООД/ СЛАВЕЙ-91 ООД; Ролка за касов
апарат от термохартия, широчина: 57 мм, външен
диаметър:
Ф48 мм
pnwrny

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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88 Ролка за касов апарат,
стек от 20 бр.

Ролка за касов апарат от термохартия, широчина: 57
мм, външен диаметър: Ф48 мм, стек от 20 бр.

Кабърчета, код по CPV: 30197130-6
89 Кабърчета, метални
Кабърчета, метални, минимум 30 бр. в кутия
90 Кабърчета, цветни

Кабърчета, цветни, минимум 30 бр. в кутия

Стек

СААВЕЙ-91 ООД/ СААВЕЙ-91 ООД; Ролка за касов
апарат от термохартия, широчина: 57 мм, външен
диаметър: Ф48 мм, стек от 20 бр.

Кутия

Memories/ Mmemories; Кабърчета, метални, 30 бр. в
кутия
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Кабърчета,
цветни, 30 бр. в кутия
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Пинчета за
коркова дъска, с разноцветни накрайници, 30 бр в
кутия

Кутия

91 Пинчета за коркова дъска Пинчета за коркова дъска, с разноцветни накрайници,
минимум 30 бр в кутия

Кутия

Кламери, код по CPV: 30197220-4
92 Кламери мин. 30 мм
Кламери - метални поцинковани или никелирани,
минимум 30 мм, 100 бр. в кутия

Кутия

Memories/ Mmemories; Кламери - метални
поцинковани или никелирани, 30 мм, 100 бр. в кутия
Memories/ Mmemories; Кламери - метални
поцинковани или никелирани, 50 мм, 100 бр. в кутия

93 Кламери мин. 50 мм

Кламери - метални поцинковани или никелирани,
минимум 50 мм, 100 бр. в кутия

Кутия

94 Кламери триъгълни мин.
25 мм

Кламери - метални поцинковани или никелирани,
триъгълни, минимум 25 мм, 100 бр. в кутия

Кутия

Office Depot Europe/ OD; Кламери - метални
поцинковани или никелирани, триъгълни, 25 мм, 100
бр. в кутия
95 Кламери цветни мин. 28 Кламери - цветни, минимум 28 мм, 100 бр. в кутия
Кутия
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Кламери - цветни,
мм
28 мм, 100 бр. в кутия
Кутии - класьори, класьори за писма, ку гни за подреждане и подобни изделия, код по CPV: 30199500-5
96* Класьор, гръб 3 см
Класьор, размер на гърба 3 см, формат А4, с 2 здрави
Брой
Memories/ Mmemories; Класьор, размер на гърба 3 см,
метални ринга, с джоб за смяна на етикета, да се
формат А4, с 2 здрави метални ринга, с джоб за смяна
предлага в минимум 5 цвята
на етикета, предлага се в минимум 5 цвята

97*

Класьор, гръб 5 см

Класьор, размер на гърба 5 см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб за смяна на етикета, да се
предлага в минимум 5 цвята

Брой

98*

Класьор, гръб 8 см

Класьор, размер на гърба 8 см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб за смяна на етикета, да се
предлага в минимум 5 цвята

Брой

99*

Класьор, гръб 8 см,
метален кант

Класьор, размер на гърба 8 см, формат А4, със здрав
метален механизъм, с джоб за смяна на етикета, с
метален кант за подсилване на ъглите, да се предлага в
минимум 5 цвята

Брой

CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Класьор, размер
на гърба 5 см, формат А4, със здрав метален
механизъм, с джоб за смяна на етикета, предлага се в
минимум 5 цвята
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Класьор, размер
на гърба 8 см, формат А4, със здрав метален
механизъм, с джоб за смяна на етикета, предлага се в
минимум 5 цвята
CASSA OFIS GERECHLERI/ Cassa; Класьор, размер
на гърба 8 см, формат А4, със здрав метален
механизъм, с джоб за смяна на етикета, с метален
кант за подсилване на ъглите, предлага се в минимум
5 цвята

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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100 Архивна кутия с гръб 80
мм

Архивна кутия, изработена от велпапе за съхранение
на документи формат А4, размери 350x250 мм. с гръб
80 мм

Брой

101 Архивна кутия с гръб 100 Архивна кутия, изработена от велпапе за съхранение
мм
на документи формат А4, размери 350x250 мм. с гръб
100 мм

Брой

102 Кашон за архивиране

Брой

Кашон за съхранение на архивни кутии, изработен от
велпапе; размери на кашона 560мм х ЗбОмм х 260мм
(+/-10% отклонение от размерите)

ТИС ГРУПС ЕООД/ ТИС ГРУПС ЕООД; Архивна
кутия, изработена от велпапе за съхранение на
документи формат А4, размери 350x250 мм. с гръб 80
мм
ТИС ГРУПС ЕООД/ ТИС ГРУПС ЕООД; Архивна
кутия, изработена от велпапе за съхранение на
документи формат А4, размери 350x250 мм. с гръб
100 мм
ТИС ГРУПС ЕООД/ ТИС ГРУПС ЕООД; Кашон за
съхранение на архивни кутии, изработен от велпапе;
размери на кашона 560мм х ЗбОмм х 260мм

Заличена информация на основание чл. 36а. ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.
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Забележка: За всеки артикул, който предлагат, участниците следва да посочат: търговска марка и/или производител. За маркираните в жълт цвят и
символ* артикули, участниците задължително посочват и подробни технически характеристики, които трябва да са в съответствие с техническата
спецификация и да са представени по начин, който дава възможност да се установи степента на съответствие на предложените параметри спрямо
изискванията на възложителя.
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Списък на обектите, заедно с данни за фактура на разпоредителите с бюджет към Община Велико Търново

№ по
ред

Наименоване на обекта

Адрес за доставка

1

гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2

гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж.Даниел Панов
Получател: Григор Григоров

Отдел ''Местни данъци и такси" към Община Велико
Търново

Адрес: гр. В. Търново,
ул."Христо Караминков" №
19

Адрес: гр В Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж.Даниел Панов
Получател: Вежен Пенев

Младежки дом

Гр. В. Търново
Ул. „Христо Ботев” 15 А

Гр В Търново
Ул. „Христо Ботев” 15 А
Ид. №: 0001336340848
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: Румен Петров

Гр В. Търново
Ул. „Краков” № 3

Гр В Търново
Ул. „Краков” № 3
Ид. № 0001336340012
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОА: Таня Джорджева

ОП "Спортни имоти и прояви", гр. В. Търново

Гр В Търново
Ул. „Филип Тотю” № 18

Гр. В. Търново
Ул. „Филип Тотю”№ 18
Ид. №>0001336340447
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: Петко Павлов

ОП "Зелени системи", гр. В. Търново

Гр. В Търново
ул. "Георги Сава Раковски"
№18

Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340543
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Паша Илиева

гр. В. Търново,
бул. "България" № 24

Адрес: гр В Търново,
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №1000133634
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж.Даниел Панов
Получател: Мариела Цонева

Община Велико Търново - Административна сграда

2

3

4
ДКС "Васил Левски", гр. В. Търново

5

6

7

Областен информационен център - Велико Търново

8

Данни за фактура

Списък на обектите към Дирекция "Култура, туризъм и
международни дейности"
1. Изложбени зали "Р. Михайлов", корпус 1 и 2
2. Административна сграда
3. Счетоводство към дирекция "Култура, туризъм и
международни дейности"

Гр. В. Търново
ул. "Рафаел Михайлов" 1
Гр. В. Търново
Ул. „Г. С. Раковски” № 18
(Самоводска чаршия)
гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2

9

Адрес: Гр. В Търново
Ул. „Г. С. Раковски” № 18
Ид. №: 104587539
МОА : инж. Даниел Панов
Получател: Нелина Църова

Гр. В. Търново
Ул. „Иванка Ботева” № 2

Адрес: гр. В. Търново
Ул. „Иванка Ботева” № 2
Ид. № : 000125954
МОА: Иван Александров

ОП "Горско стопанство", гр. Велико Търново

Гр В. Търново
Ул. „Росица” № 1

Адрес: гр. В.Търново
Ул. „Росица” № 1
Ид. №0001336340535
ИН по ЗДДС: BG000133634
МОА: Татяна Рачева

ОП "Реклама Велико Търново"

Адрес: гр. В. Търново
пл. „Майка България" № 2
Гр. В. Търново
Ид. №0001336340490
ул. "Никола Габровски" № 78
Ид. № ЗДДС: BG000133634
МОА: Илиян Недев

ОП "Общинско кабелно радио - Велико Търново"

Адрес: гр. В Търново
гр. В. Търново
ул. „Христо Ботев” № 14 , ет. 4
ул. „Христо Ботев” № 14 , ет, Ид. №: 0001336340501
4
Ид. № ЗДДС : BG000133634
МОА: Севдалина Вълковска

РНБ "П. Р. Славейков", гр. Велико Търново

10

11.

12.
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13.
Художествена галерия "Борис Денев", гр. Велико
Търново
14.

Гр. Велико Търново
Парк "Асеневци"

Адрес: гр. Велико Търново
Парк „Асеневци“
Ид. 10-4015043
МОЛ: Николай Сираков

Списък на обектите към Дирекция "Образование,
младежки дейности и спорт"

1. ДГ' "Слънце", гр. Велико Търново

2. ДГ "Евгения Киеимова", гр. Велико Търново

3. ДГ "Първи юни", гр. Велико Търново

4. ДГ "Соня", гр. Велико Търново

5. ДГ "Здравец", гр. Велико Търново

6. ДГ "Рада Войвода", гр. Велико Търново

7. ДГ "Райна Княгиня", гр. Велико Търново

8. ДГ "Иванка Ботева", гр. Велико Търново

9. ДГ "Ивайло", гр. Велико Търново

10. ДГ "Пролет", гр. Велико Търново

11. ДГ "Ален мак", гр. Велико Търново

гр. Велико Търново
ул. "Любен Каравелов №47

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Албена Генчева

гр. Велико Търново, ул.
"Освобождение" №31

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Цена Иванова

гр. Велико Търново,
ул. Филип Тотю" №5

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Лиляна Стоянова

гр. Велико Търново.
ул. "Момина крепост" №9

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Жаклин Павлова

гр. Велико Търново,
ул. "Стара планина" №22

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Илияна Стойчева

гр. Велико Търново,
ул. "Рада Войвода" №11

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Стилияна Соколова

гр. Велико Търново,
ул. "Мария Габровска" №3

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 10-4587560
Получател: Стефка Тодорова

гр. Велико Търново,
ул. "Мария Габровска" №7

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Йорданка Велкова

гр. Велико Търново,
ул. "Вежен" №1

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Марияна Стефанова

гр. Велико Търново,
ул. "Иван Вазов" №5

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Петя Цикалова

гр. Велико Търново,
ул. "Стефан Мокрев" №5

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Йорданка Стайкова
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12. ДГ "Св Св. Кирил и Методий", гр. Велико Търново

13. Филиал ДГ "Слънчев дом", гр Велико Търново

14. ДГ "Мечо Пух", с. Беляковец

15. ДГ "Пламъче", гр. Дебелец

16. ДГ "Пинокио", с. Самоводене

17. ДГ "Вяра, Надежда и Аюбов", с. Ресен

18 ДГ, е. Водолей

19 ДГ '"Детски свят", с. Церова Кория

20. ДГ "Звездица", с. Шемшево

21. ДГ, с. Присово

22. ДГ, с. Балван

23. ДГ "Надежда", гр. Килифарево

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
гр. Велико Търново,
Дирекция "ОМДС"
ул. "Димитър Найденов" №24 МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Даниела Денчева

гр. Велико Търново,
ул. "Слънце" №6

Община В.Търново
пл. "Майка България” №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Даниела Денчева

с. Беляковец

Община В.Търново
пл. "Майка България” №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Милка Тунева

гр. Дебелец,
ул. "Оборище" № 22

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Анелия Джагарова

с Самоводене
ул. "Никола Петков" № 24

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Албена Генчева

с. Ресен
ул. "Георги Димитров" №12

Община В.Търново
пл. "Майка България” №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Меглена Каралеева

с. Водолей

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Светла Банкова

с. Церова Кория

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Таня Вълчева

с. Шемшево

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Пенка Маринова

с. Присово

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Пенка Маринова

с. Балван

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Валентина Йочева

гр. Килифарево
ул. "Георги Попов"№ 6

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОА Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Мариета Петрова
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24. Плувен басейн

25 Общински детски комплекс, гр. Велико Търново

26. Ученически стол към ОУ "Св. П. Евтимий"

27. Ученически стол към ОУ "Христо Смирненски"

28. Ученически стол към ОУ "П. Р. Славейков"

29. Счетоводство към дирекция "Образование, младежки
дейности и спорт"

15

гр. Велико Търново
ул. "Мария Габровска" № 1

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 10-4587560
Получател: Антон Добрев

гр. Велико Търново,
бул. "България" №24

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Анелия Пейчева

гр. Велико Търново
бул. "Мармарлийска" № 13

ОУ "Св П.Евтимий"
гр. Велико Търново
МОЛ Иваничка Петкова
Булстат: 000122353
Получател: Иваничка Петкова

е. Самоводене

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Йордан Джартов

с Церова кория

Община В.Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Таня Вълчева

гр Велико Търново,
пл. "Майка България" №2

Община В Търново
пл. "Майка България" №2
Дирекция "ОМДС"
МОЛ Ганчо Карабаджаков
Булстат 104587560
Получател: Пенка Игнатова

гр. Велико Търново.
пл. "Майка България" №2

Гр В. Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОЛ: инж. Даниел Панов

гр. В. Търново,
ул. "Ил. Драгостинов" №3

Център за социални услуги (ЦСУ) - ДСХ
"Венета Ботева", гр. В Търново
Гр В Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Зорица Радповска

с. Балван

Център за социални услуги (ЦСУ) - ДСХ
"Св. Иван Рилски", с. Балван,
Гр В Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Веселка Иванова

Списък на меропирятията към Център за социални
услуги при Община Велико Търново

Център за социални услуги при Община Велико Търново

1 Дом за стари хора "Венета Ботева", гр. В Търново

2. Дом за стари хора "Св. Иван Рилски", с. Балван

3. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с. Церова с. Церова кория,
ул. "Първа" №2
кория
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Център за социални услуги (ЦСУ) ДПЛУИ, с Церова кория
Гр. В. Търново
Пл. „Майка България" № 2
ул. "Първа" №2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Нина Русева

Приложение № 4
Списък на обектите, заедно с данни за фактура на разпоредителите с бюджет към Община Велико Търново

4. Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост, с.
Пчелище

5. Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с
психични разстройства и интелектуални затруднения, гр. В
Търново

с. Пчелище,
ул. „Четиринадесета” № 26

Център за социални услуги (ЦСУ) ДПАУИ, с. Пчелище
Гр. В. Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Ели Апостолова

гр В Търново,
ул. "Бузлуджа" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за социална рехабилитация и интеграция за
лица с психични разстройства и
интелектуални затруднения, гр. Велико
Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Маргарита Сариева

6 Център за социална рехабилитация и интеграция за
гр. В. Търново,
възрастни и лица с увреждания над 18 години, гр. В. Търново ул."Бойчо Войвода" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за социална рехабилитация и интеграция за
възрастни и лица с увреждания над 18
години, гр. Велико Търново
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGO01133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Маргарита Сариева

7. Кризисен център за деца жертва на трафик и/или насилие,
с. Балван

с. Балван
ул. № 4

Център за социални услуги (ЦСУ) Кризисен център за деца жертва на трафик
и/или насилие, с. Балван
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Наталия Петкова

гр. В. Търново,
ул. "Георги Измирлиев" №2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Дневен
център за деца с увреждания "Дъга", гр.
Велико Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Светлана Хаджийска

гр В. Търново,
ул. "Н. Габровски" №49,
източно крило

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания, гр. Велико Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Мая Божкова

гр. В. Търново,
10 Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
ул. "Н. Габровски” №49,
умствена изостаналост, гр В Търново
западно крило

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за пълнолетни
лица с умствена изостаналост, гр. Велико
Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Мая Божкова

8. Дневен център за деца с увреждания "Дъга", гр. В. Търново

9. Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания, гр. В. Търново
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11. Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания I, гр. В. Търново

12. Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания II, гр. В.Търново

13. Център за настаняване от семеен тип за младежи с
увреждания I, гр. В. Търново

14. Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания II, гр. В. Търново

15. Център за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания III, гр. В. Търново

16. Преходно жилище за възрастни хора с умствена
изостаналост "Надежда", с. Церова кория

17. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост, с.
Пчелище

гр. В. Търново,
ул. "Цветарска" № 14, ет. 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания I, гр. В Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Ганка Григорова

гр. В.Търново,
ул. "Цветарска" № 14, ет. 3

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания 11, гр. В. Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ганка Григорова

гр. В Търново,
ул. "Иларион Драгостинов"
№3 А, вх. А

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за младежи с
увреждания I, гр В. Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Миглена Кюркчиева - Енчева

гр. В. Търново,
ул. "Иларион Драгостинов"
№3 А, вх. Б

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания II, гр В Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Миглена Кюркчиева - Енчева

гр. В. Търново,
ул. "Колоня Товар" № 14

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за настаняване от семеен тип за деца без
увреждания III, гр. В. Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Миглена Кюркчиева - Енчева

с Церова кория
ул. "Първа" № 2

Център за социални услуги (ЦСУ) Преходно жилище за възрастни хора с
умствена изостаналост "Надежда", с. Церова
кория
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Нина Русева

с. Пчелище,
ул. "Четиринадесета" №26

Център за социални услуги (ЦСУ) Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост, с. Пчелище
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗД ДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ели Апостолова
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18. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост I, гр.
Дебелец

19. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 11, гр.
Дебелец

20. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост I, с.
Церова кория

21. Защитено жилище за лица с умствена изостаналост II, с.
Церова кория

22. Домашен социален патронаж, гр. Дебелец

23. Домашен социален патронаж, ф-л с. Ново село

24. Домашен социален патронаж, ф-л с. Балван

25. Детска ясла "Пролет", гр. В. Търново

гр. Дебелец,
ул. "Ал. Стамболийски" №1

Център за социални услуги (ЦСУ) Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост I, гр. Дебелец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGO00133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Валентина Иванова

гр. Дебелец,
ул. "Ал. Стамболийски" №1

Център за социални услуги (ЦСУ) Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост II, гр. Дебелец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Валентина Иванова

с. Церова кория
ул. "Втора" № 26

Център за социални услуги (ЦСУ) Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост I, с. Церова кория
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Нина Русева

с Церова кория
ул. "Втора” № 26 а

Център за социални услуги (ЦСУ) Защитено жилище за лица с умствена
изостаналост II, с. Церова кория
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Нина Русева

гр. Дебелец,
ул. ”Ст. Караджа" №23

Център за социални услуги (ЦСУ) Домашен социален патронаж, гр. Дебелец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Радослав Енчев

ф-л с Ново село

Център за социални услуги (ЦСУ) Домашен социален патронаж, ф-л с. Ново
село
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Радослав Енчев

ф-л с. Балван

Център за социални услуги (ЦСУ) Домашен социален патронаж, ф-л с. Балван
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Радослав Енчев

гр. В. Търново,
ул. "М. Габровска" №5

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
ясла "Пролет", гр. В Търново
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Нели Караиванова
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26. Детска ясла "Мечо Пух - 3", гр. В. Търново

27. Детска ясла "Щастливо детство", гр. В. Търново

28. Детска ясла "Слънце", гр. В Търново

29. Детска ясла "Зорница", гр. Дебелец

30. Детска млечна кухня, гр. В. Търново, ул. "Марно поле"
№21

гр. В. Търново,
ул. "В. Пискова" №23

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
ясла "Мечо Пух - 3", гр. В. Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Павлина Рачева

гр. В. Търново,
ул. "Освобождение" №73 А

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
ясла "Щастливо детство", гр. В. Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Димитрова

гр. В. Търново,
ул. "Мизия" №1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
ясла "Слънце", гр В Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Маргарита Кънчева

гр. Дебелец,
ул. "П. Мазнев" №2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
ясла "Зорница", гр. Дебелец
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Юлия Маринова

гр В. Търново,
ул. "Марно поле" №21

Център за социални услуги (ЦСУ) - Детска
млечна кухня, гр В Търново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Иванка Несторова

гр. В. Търново, ул.
„Възрожденска“ № 12

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр. В Търново, ул.
"Възрожденска" №12
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGD00133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ангел Ангелов или
Сийка Ангелова

гр. В. Търново,
кв. „Чолаковци“

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр В Търново, кв
"Чолаковци"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Стоянка Стоянова

гр. В. Търново,
ул. „Краков“ № 8 А

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр. В. Търново, ул.
"Краков" №8 А
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Илиева или
Марияна Димитрова

31. КЛУБОВЕ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА

Клуб на пенсионера и инвалида, гр Велико Търново

Клуб на пенсионера и инвалида, гр. Велико Търново

Клуб на пенсионера и инвалида, гр. В Търново
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Клуб на пенсионера и инвалида, гр. В. Търново

гр, В. Търново,
кв. „Бузлуджа",
ул."К.Паница" № 1

Клуб на пенсионера и инвалида гр В Търново
гр В. Търново,
кв. „Света гора"
ул. "Т. Търновски" № 27

Клуб на пенсионера и инвалида гр. Дебелец

Клуб на пенсионера и инвалида, гр. Килифарево

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ресен

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Самоводене

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Балван

Клуб на пенсионера и инвалида, с Беляковец

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр. В. Търново, ул.
"К. Паница" №1
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Таня Христова
Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр. В. Търново, кв
„Света гора"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Джанип Мустафа

гр. Дебелец,
ул. „П.Мазнев" № 6

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр Дебелец
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Христинка Бонева

гр. Килифарево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, гр. Килифарево
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000I33634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Диана Бъчварова

с. Рсссн

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Ресен
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Стефка Минчева

с. Самоводене

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Самоводене
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Драгица Мицканова

с. Балван

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Балван
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Ани Тахчиева

с. Беляковец

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Беляковец
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Нели Нейкова
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Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ветринци

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Аеденик

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Никюп

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ново село

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Хотница

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Шемшево

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Пушево

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Планово

с. Ветринци

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Ветринци
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Добринка Димитрова

с. Аеденик

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Аеденик
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Христина Рашкова

с. Никюп

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Никюп
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Боянка Николова

с. Ново село

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Ново село
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Севинч Илиазова

с. Хотница

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Хотница
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Курдова

с. Шемшево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Шемшево
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Евелина Рафаилова

с. Пушево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Пушево
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Станка Пиперова

с. Плаково

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Плаково
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Теменуга Стефанова
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Клуб на пенсионера и инвалида, с. Пчелище

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Арбанаси

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Присово

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Миндя

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Велчево

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Русаля

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Малки чифлик

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Момин сбор

с. Пчелище

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Пчелище
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Лиляна Светославова

с. Арбанаси

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Арбанаси
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Иванка Иванова или
Мария Даракчиева

с. Присово

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Присово
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Иванка Белчева

с. Миндя

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Миндя
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Валентина Маринова

с. Велчево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Велчево
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Светлана Маркова

с. Русаля

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Русаля
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Росица Русева

с. Малки чифлик

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Малки чифлик
Гр Велико Търново
Пл „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Данчо Косев

с. Момин сбор

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Момин сбор
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Пенка Георгиева
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Клуб на пенсионера и инвалида, с. Церова кория

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Шереметя

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Дичин

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Ялово

Клуб на пенсионера и инвалида, е Вонеща вода

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Къпиново

Клуб на пенсионера и инвалида, с. Водолей

с. Церова кория

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Церова кория
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Христинка Братоева

с. Шереметя

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Шереметя
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател . Цветанка Цвяткова

с. Дичин

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Дичин
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЯ: инж. Даниел Панов
Получател: Николинка Йорданова

с. Ялово

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Ялово
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Генка Бръшлянова

е. Вонеща вода

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Вонеща вода
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗД ЦС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Димова

с Къпиново

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с. Къпиново
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000I33634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Йорданка Женкова

с. Водолей

Център за социални услуги (ЦСУ) - Клуб на
пенсионера и инвалида, с Водолей
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Марийка Христова

гр. Дебелец

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи / ЦРДМ /, гр.
Дебелец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА инж. Даниел Панов
Получател Росица Генадиева

32. ЦЕНТРОВЕ ЗА РАБОТА С ДЕЦА И МААДЕЖИ

Център за работа с деца и младежи, гр. Дебелец
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Център за работа с деца и младежи, гр. Килифарево

Център за работа с деца и младежи, с. Балван

Център за работа с деца и младежи, с. Ресен

Център за работа с деца и младежи, с. Миндя

Център за работа с деца и младежи, с. Шемшево

Център за работа с деца и младежи, с. П рисово

Център за работа с деца и младежи, с. Церова кория

Център за работа с деца и младежи, с. Арбанаси

гр. Килифарево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, гр. Килифарево
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Петю Николов

с. Балван

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Балван
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Венка Станчева

с Ресен

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Ресен
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Силвия Вълчева или
Милка Петрова

с. Миндя

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Миндя
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Мария Койкова

с. Шемшево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Шемшево
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG0O0133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Теодора Денева

с. Присово

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Присово
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид.№ 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Таня Маринова

с. Церова кория

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Церова кория
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Милена Димова

с. Арбанаси

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Арбанаси
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Татяна Кръстева
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Център за работа с деца и младежи, с. Самоводене

Център за работа с деца и младежи, с. Пчелище

Център за работа с деца и младежи, с. Беляковец

Център за работа с деца и младежи, е. Хотница

Център за работа с деца и младежи, е. Русаля

Център за работа с деца и младежи, с. Аеденик

Център за работа с деца и младежи, е. Шереметя

Център за работа с деца и младежи, е. Къпиново

с. Самоводене

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, е. Самоводене
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС. BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Аиляна Гецова

с. Пчелище

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Пчелище
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №(00)1336340485
Ид. № по ЗД^: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Данка Младенова

с. Беляковец

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Беляковец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Иванка Свирчева

с. Хотница

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, е. Хотница
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Веселина Пенова

е. Русаля

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, е. Русаля
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №>0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Йовка Иванова

с. Аеденик

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Аеденик
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Ивелина Георгиева

с Шереметя

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа е деца и младежи, с. Шереметя
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Гюлсун Асанова

с. Къпиново

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа е деца и младежи, с. Къпиново
Гр. Велико Търново
Пл „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Петя Стоянова
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Център за работа с деца и младежи, с. Малки Чифлик

Център за работа с деца и младежи, е. Ново село

Център за работа с деца и младежи, с. Никюп

с. Малки Чифлик

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Малки
Чифлик
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Галина Балканджиева

с. Ново село

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Ново село
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Елинор Адамсън

с. Никюп

Център за социални услуги (ЦСУ) - Център
за работа с деца и младежи, с. Никюп
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №1)001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Тодорка Никифорова

ПГСАГ "Ангел Попов"
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" 21

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ПГСАГ "Ангел Попов"
Гр Велико Търново
Пл „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: д-р Мария Стоянова

ПГ по електроника "А. С.
Попов"
гр. Велико Търново
ул. "Никола Габровски" 90

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ПГ по електроника "А. С.
Попов"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Радослав Йорданов

СУ "Г. С Раквоски" и
Спортно училище
гр. Велико Търново
ул. "Георги Измирлиев" 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) СУ "Г. С. Раквоски" и Спортно
училище
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Петя Кънева

ЦСОП "Теодосий
Търновски"
гр Велико Търново
ул. "Климент Охридски" 50

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ЦСОП "Теодосий Търновски"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Павлинка Недева

ПГ по моден дизайн
гр Велико Търново
ул. "Ксилифорска" 45

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ПГ по моден дизайн
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Павлинка Недева

33. Здравни кабинети
Здравен кабинет ПГСАГ "Ангел Попов"

Здравен кабинет ПГ по електроника "А. С. Попов"

Здравен кабинет СУ "Г. С Раквоски" и Спортно училище

Здравен кабинет ЦСОП "Теодосий Търновски"

Здравен кабинет ПГ по моден дизайн
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Здравен кабинет ППМГ "Васил Друмев"

ППМГ "Васил Друмев"
гр Велико Търново
ул. "Вела Благоева" 10

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ППМГ "Васил Друмев"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Даниела Димитрова

ПХГ "Св. Св. Кирил и
Методий"
гр. Велико Търново
ул. "Михаил Кефалов" 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) в ОУ "Христо Ботев" и ПХГ
"Св. Св. Кирил и Методий"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Веска Станчева

ПЕГ "Проф. Асен Златаров"
гр. Велико Търново
ул. "Славянска" 2

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ПЕГ "Проф. Асен Златаров"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС. BG^<^0133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Георги Георгиев

Здравен кабинет в ОУ "Христо Ботев" и ПХГ "Св. Св. Кирил
и Методий"

Здравен кабинет ПЕГ "Проф. Асен Златаров"

Здравен кабинет СПГ по икономика

спги
гр. Велико Търново
ул. "Стефан Цснчсв" 24

Здравен кабинет ОУ "П. Р. Славейков"

ОУ "П Р Славейков"
гр Велико Търново
ул. "Освобождение" 29

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ "П Р. Славейков"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Иван Кънев

ПГ по туризъм "Д-р Петър
Берон"
гр Велико Търново
ул. "Цанко Церковски" 10

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ПГ по туризъм "Д-р Петър
Берон"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Мария Стоянчева

Здравен кабинет ПГ по туризъм "Д-р Петър Берон"

Здравен кабинет ОУ "Димитър Благоев"

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) СПГИ
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Веска Станчева

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ "Димитър Благоев"
Гр. Велико Търново
ОУ "Димитър Благоев"
Пл. „Майка България” № 2
гр Велико Търново
Ид. № 0001336340485
ул. "Христо Смирненски" 1А
Ид. № по ЗДДС: BG<0((( 133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Стоянчева

Здравен кабинет СУ " Емилиян Станев"

СУ" Емилиян Станев"
гр. Велико Търново
ул. "Мария Габровска" 1
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Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) СУ "Емилиян Станев"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: д-р Йорданка Каличкова или
Първолета Братованова
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Здравен кабинет СУ " Вела Благоева"

СУ" Вела Благоева"
гр Велико Търново
ул. " Константин Паница" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) СУ " Вела Благоева"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGOOO 133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: д-р Юрислав Ангелов

СУ " Владимир Комаров"
гр Велико Търново
ул. "Бяла Бона" 9

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) СУ " Владимир Комаров"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Страшимирова

ОУ " Бачо Киро"
гр. Велико Търново
ул. "Филип Тотю" 20

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ " Бачо Киро"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: д-р Ана Борисова или Пепа
Стефанова

Здравен кабинет СУ " Владимир Комаров"

Здравен кабинет ОУ " Бачо Киро"

Здравен кабинет ОУ " Св. Патриарх Евтимий"
Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ " Св. Патриарх Евтимий"
Гр Велико Търново
ОУ " Св. Патриарх Евтимий" Пл. „Майка България" № 2
гр. Велико Търново
Ид. № 0001336340485
ул "Мармарлийска" 13
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Даринка Минчева или Силвия
Станчева
Здравен кабинет ДГ "Слънце"

ДГ "Слънце"
гр Велико Търново
ул "Любен Каравелов" 47

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Слънце"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Айлин Явузова или Добринка
Димитрова

ДГ "Евгения Кисимова"
гр. Велико Търново
ул. "Освобождение" 31

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Евгения Кисимова"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №000133(340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Кинка Маринова или Доротея
Димитрова

ДГ "Ивайло"
гр. Велико Търново
ул. "Вежен" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Ивайло"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №10001336340485
Ид. № по ЗДДС: BGO00133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Теодора Тонева или Виолета
Павлова

ДГ "Първи юни"
гр. Велико Търново
ул. "Филип Тотю" 5

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Първи юни"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗД ДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Мария Симеонова или Галя
Карастоянова

Здравен кабинет ДГ "Евгения Кисимова"

Здравен кабинет ДГ "Ивайло"

Здравен кабинет ДГ "Първи юни"
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Здравен кабинет ДГ "Здравец"

ДГ "Здравец"
гр. Велико Търново
ул. "Стара планина" 22

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Здравец"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. .№0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: Марианка Илиева или Розега
Николова

ДГ "Соня"
гр. Велико Търново
ул. "Момина Крепост" 9

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Соня"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Сълзица Колева или Александра
Кондоферска

ДГ "Райна Княгиня"
гр Велико Търново
ул "Мария Габровска" 3

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Райна Княгиня"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж, Даниел Панов
Получател: Зара Цонева или Валентина
Захариева

ДГ "Иванка Бовета"
гр Велико Търново
ул. "Мария Габровска" 7

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Иванка Бовета"
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Ваня Обрешкова или Галина
Дурчева

ДГ "Рада Войвода"
гр Велико Търново
ул "Рада Войвода" 1

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Рада Войвода"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж Даниел Панов
Получател: ГалинаЯкимова-Кирязова или
Боряна Иванова

ДГ "Ален мак"
гр. Велико Търново
ул. "Стефан Мокрев" 5

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Ален мак"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид № 0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Тотка Цанкова или Офелия
Тракиева

ДГ "Св. Св. Кирил и
Методий"
гр Велико Търново
ул. "Димитър Найденов" 24

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Св. Св. Кирил и
Методий"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България" № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОЛ: инж. Даниел Панов
Получател: Павлина Мутафчиева

Здравен кабинет ДГ "Соня"

Здравен кабинет ДГ "Райна Княгиня"

Здравен кабинет ДГ "Иванка Бовета"

Здравен кабинет ДГ "Рада Войвода"

Здравен кабинет ДГ "Аден мак"

Здравен кабинет ДГ "Св. Св. Кирил и Методий"
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Здравен кабинет ДГ "Св
"Слънчев дом"

Св

Кирил и Методий", ф-л

ДГ "Св. Св. Кирил и
Методий"
гр Велико Търново
ул. "Димитър Найденов" 24,
ф-л "Слънчев дом"

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Св. Св. Кирил и
Методий", ф-л "Слънчев дом"
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Камелия Борисова или Нина
Стоянова

ДГ "Пролет"
гр. Велико Търново
ул. "Иван Вазов" 5

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Пролет”'
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Зоя Бижева

ОУ "Д-р Петър Берон"
гр. Дебелец
ул. "Св. П. Евтимий" № 133

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ "Д-р Петър Берон", гр.
Дебелец
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж Даниел Панов
Получател: Друми Монов

ДГ "Пламъче"
гр. Дебелец

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Пламъче", гр Дебелец
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Цветана Каменова или Милена
Димитрова

ОУ "Неофит Рилски"
гр. Килифарево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ОУ "Неофит Рилски", гр.
Килифарево
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Пенка Трифонова

ДГ "Надежда"
гр. Килифарево

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Надежда", гр,
Килифарево
Гр Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Пенка Трифонова

Здравен кабинет ДГ "Пролет"

Здравен кабинет ОУ "Д-р Петър Берон"

Здравен кабинет ДГ "Пламъче"

Здравен кабинет ОУ "Неофит Рилски"

Здравен кабинет ДГ "Надежда"

Здравен кабинет ДГ "Вяра, Надежда и Аюбов" и ОУ "Христо
Ботев"

Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ "Вяра, Надежда и Аюбов"
и ОУ "Христо Ботев", с. Ресен
ДГ "Вяра, Надежда и Аюбов" Гр. Велико Търново
и ОУ "Христо Ботев"
Пл. „Майка България” № 2
с. Ресен
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Катерина Петрова

Здравен кабинет ДГ "Детски свят"

ДГ "Детски свят"
с. Церова Кория
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Център за социални услуги (ЦСУ) - Здравен
кабинет (ЗК) ДГ '"Детски свят", с. Церова
Кория
Гр. Велико Търново
Пл. „Майка България” № 2
Ид. №0001336340485
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
МОА: инж. Даниел Панов
Получател: Иван Кънев

Приложение № 4
Списък на обектите, заедно с данни за фактура на разпоредителите с бюджет към Община Велико Търново

16
Кметство гр. Дебелец

Гр. Дебелец
Ул. „П. Е. Търновски” №
64

Гр. Дебелец
Ул. „П. Е. Търновски" № 64
Ид. №: 0001336340168
Ид. № по ЗДДС: BG: 000133634
Получател: Снежана Първанова

Кметство гр. Килифарево

Гр. Килифарево
Пл. „България” № 2

Гр. Килифарево
Пл. „България" № 2
Ид. №0001336340191
Ид. по ЗДДС: BG000133634
Получател: Димитър Събев

Кметство с. Самоводене

село Самоводене
Ул. „Отец П. Хилендарски" № 48
село Самоводене
Ул. „Отец П. Хилендарски” Ид. №: 0001336340338
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
№48
Получател: Николай Милаковски

Кметство с. Ресен

село Ресен
Ул. „Св. Димитър
Солунски”№ 8

17
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село Ресен
Ул. „Св. Димитър Солунски" № 8
Ид. № 0001336340310
Ид. № по ЗДДС: BG000133634
Получател: Йорданка Колева

