
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД
ПРЕДМЕТ: „Доставка на рекламни материали е цел протоколно осигуряване на 
официалните срещи и прояви в Община Велико Търново по обособени позиции”, за 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Доставка на двуезични каталози „Велико Търново и 
регион”, DVD „АВП Царевград Търнов - звук и светлина” и DVD „Велико Търново в 
сърцето на историята”

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

във връзка с чл. 182, ал. 1 ЗОИ и чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОИ

Днес, kJ.■..Д..U 2019 г. в град Велико Търново, между:

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка 
България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от Снежана Данева-Иванова - 
Заместник-кмет „Финанси”, съгласно Заповед № РД 22-1559 от 24.09.2019 г„ наричана по- 
долу „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” и Светозара Стефанова - Главен експерт в дирекция „Бюджет и 
финанси” в Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за 
финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), съгласно Заповед № 
РД 22-947 от 06.06.2013 г„ от една страна,
и

2. „ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ” ЕООД, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, със 
седалище и адрес: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Христо Ботев” № 5, тел: 062/ 622 148, Е- 
majl: tic@velikotumovo.info, ЕИК: 104593509, идентификационен номер по ДДС: 
BG104593509, представлявано от Борислав Йорданов - управител,
определен за изпълнител след проведена процедура на пряко договаряне за възлагане на 
обществена поръчка № 00073-2019-0054 (Уникален номер на поръчката в РОП), от друга 
страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави следните рекламни 
материали с цел протоколно осигуряване на официалните срещи и прояви в Община 
Велико Търново: двуезични каталози „Велико Търново и регион” на следните езици: 
български-руски, английски-немски, румънски-френски; DVD „АВП Царевград Търнов - 
звук и светлина” (двуезично - български и английски език) и DVD „Велико Търново в 
сърцето на историята” (двуезично - български и английски език).
1.2. Определянето на видът и количествата на артикулите става чрез заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или упълномощен негов представител в зависимост от конкретните 
потребности на Община Велико Търново.



II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение според поръчаните 
количества и цена за единични бройки, както следва:

№
по 

ред
Вид артикул

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Единична 
цена в лева 

сДДС

1 2 3 4

1 Печатен носител на Каталог „Велико Търново и 
регион” 6,67 8,00

2 Информационен носител DVD “АВП Царевград 
Търнов - звук и светлина” 8,33 10,00

3 Информационен носител DVD “Велико Търново в 
сърцето на историята” 8,33 10,00

2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена оригинална фактура и подписан 
от двете страни приемо-предавателен протокол. Фактурата се издава със следните данни: 
Община Велико Търново, адрес: гр. В. Търново, пл. „Майка България” № 2, Ид. № 
000133634, Ид. № по ЗДДС: BG000133634, МОЛ: инж. Даниел Панов, Получател: експерт 
от звено ВОП.
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок до 30 (тридесет) 
дни от одобряване на фактурата.
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
BIC:
IBAN:
БАНКА:,
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по т. 2.4 в срок от 5 (пет) дни считано от момента на промяната. В 
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че 
плащанията са надлежно извършени.
2.6. Оферираните единични цени за всеки отделен артикул са окончателни и не подлежат 
на актуализация за срока на настоящия договор.
2.7. Общата стойност на всички плащания по т. 2.1. за срока по т. 3.1. не може да 
надхвърля максимално допустимата стойност на договора, която е 32 000,00 лв. (тридесет 
и две хиляди лева) без ДДС, а е ДДС 20 % - 38 400,00 лв. (тридесет и осем хиляди и 
четиристотин лева).
2.8. 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 т. 2.1 - 2.7.
2.9. Разплащанията по т. 2.8. 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
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да бъде посочен размера на дължимото възнаграждение, както и 
банковата сметка на подизпълнителя, по която да бъде преведено плащането.
2.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т. 2.9., когато искането за 
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причините за отказа.

III. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и се сключва за срок от 2 (две) 
години или до достигане на максимално допустимата стойност на договора по т. 2.7, в 
зависимост от това кое от двете събития настъпи по-рано.
3.2. Срокът за доставка след получаване на заявка е 1 (един) работен ден.
3.3. Място на изпълнение на договора: гр. Велико Търново.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения доставките 
съгласно Техническата спецификация (Приложение № 1) и представената оферта 
(Приложение № 2).
4.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно 
качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на 
оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.3. Да получи неустойка в размера, определен в т. 9.1 от настоящия договор при забава на 
изпълнението от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е в 
съответствие с техническата спецификация и с офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря 
на някое от условията по т. 7.5.1.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове 
съгласно настоящия договор.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка 
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и 
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в 
настоящия договор.
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата 
по договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за 
изпълнение на договора.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие е предложеното в офертата му, 
неразделна част от настоящия договор.
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор.
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7.3. Да е носител на авторското право или да има изключителното право да го упражнява, 
върху артикулите предмет на договора, за целият период на изпълнение на настоящия 
договор.
7.4. Да съгласува с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов представител всяка промяна по 
съдържанието на артикулите. При съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ промяна на 
съдържанието на артикул/ите, новото съдържание следва да е с качество равно или по- 
добро от това на първоначалния/те артикул/и, а по отношение на печатните носители 
следва да има и сходно съотношение на снимков материал и текст.
7.5. Да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите, посочен/и в офертата му 
(ако е приложимо) в срок до 7 (седем) дни от сключване на настоящия договор. В срок до 
3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща 
копие на договора на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

7.5.Е 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.

7.5.2. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора 
за обществена поръчка се допуска при 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 по отношение на дела и 

вида на дейностите, които ще изпълнява.
7.5.3. При замяна или включване на подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 
които доказват изпълнението на условията по т. 7.5.2., в срок до 3 (три) дни от неговото 
сключване.

7.5.4. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността 
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

7.5.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

7.5.6. Не е нарушение на забраната по т. 7.5.5. 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.

7.5.7. При изпълнението на договора за обществена поръчка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и 
неговите подизпълнители (в случай, 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.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

8.1. Приемането на извършената работа по т. 1.1 се извършва от определени от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
8.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата 
по т. 8.1 на двустранен приемо-предавателен протокол.
8.3. 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
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задължения съгласно договора. Задържане на сумата в този случай не е забава за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. НЕУСТОЙКИ

9.1. В случай на забавяне при изпълнението на работата по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не 
повече от 10 % (десет процента) от стойността на забавената доставка.
9.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси реално 
изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и 
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
10.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
10.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия 
с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и 
да уведоми писмено другата страна в срок най-късно в рамките на следващият работен ден 
след деня на настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди.
10.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях 
насрещни задължения се спира.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

11.1. Настоящият договор се прекратява:
11.1.1. с изтичане на срока по т. 3.1. от договора или с достигане на максимално 

допустимата стойност на договора в зависимост от това кое от двете събития настъпи по- 
рано;

11.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
11.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

- с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
11.1.4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
11.1.5. С окончателното му изпълнение;
11.1.6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;

11.1.7. когато е необходимо съществено изменение на поръчката, което не 
позволява договорът да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
11.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
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11.2.1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 5 
/пет/ работни дни;

11.2.2. не отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци;

11.2.3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
11.2.4. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по 

несъстоятелност или ликвидация.
11.2.5. престане да бъде носител на авторските права върху артикулите предмет на 

договора.
11.2.6. ако съдържанието на артикулите бъде изменено без да бъде съгласувано от 

Възложителя;
11.2.7. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ включи или замени подизпълнител без да са налице 

условията по т. 7.5.2. от договора или не изпълни друго задължение по договора във връзка 
с подизпълнителя.
11.3. 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:

11.3.1. когато се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ са били налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 
въз основа на които е следвало да бъде отстранен от процедурата.

11.3.2. 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 ДФЕС1.

1 ДФЕС- Договор за функционирането на Европейския съюз

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 10 (десет) дневно 
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна 
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
дейности по изпълнение на договора.
11.5. 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.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

12. Страните се съгласяват и приемат, че изменение на сключения договор за обществена 
поръчка се допуска само при условията на чл. 116 от ЗОП.
13. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са 
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез 
куриер срещу подпис на приемащата страна.
14. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 
стария адрес.
15. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 
непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в гр. Велико 
Търново.
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16. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство.

Настоящият договор се сключи в два еднообразни в съдържанието му екземпляра - 
по един за всяка от страните.

Неразделна част от настоящия договор са: 
Приложение № 1 - Техническа спецификация; 
Приложение № 2 - Оферта на Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: / /V'
ЗА КМЕТ: А;/
СНЕЖАНА ДЛНЕВА-HBAIIOBAz
Заместник- кмет ,, Финанси^''
(Съгласно Заповед № РД 22-1559 от 24.09.2(1)9 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

4^до
Съгласувал 

Дафина Стоева
/ги. счетоводител/

Светозара Стефанова
Главен експерт в дирекция БФ
(съгласно Заповед № РД 22-947 от 06.06.2013 г. 
на Кмета на Община Велико Търново)

Съгласували:
Надя Петрова
Директор на дирения ОП

инж. Веселин Нинчев 
Главен експерт в звеноВЬ£^

Нелина Църова
Директор на дирекцияДСГМД

Антония Папазова ,
Гл. счетоводител в дирекция КТМД

Грета Маринова
Юрисконсулт в дирййция ОП

т

Изготвил: .
Даниела Дойнова
Главен експерт в дирекция ОП

7

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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Изпълнителят се задължава да доставя след заявка предлаганите от него артикули, 
както следва:

1. Печатен носител на двуезичен каталог „Велико Търново и регион” на следните 
езици: български-руски, английски-немски, румънски-френски, който представлява сборник 
съдържащ снимков и текстов материал за отделните туристически обекти в гр. Велико 
Търново и региона и има следните технически параметри:

Формат: 1/8 от 64/90
Обем: 48 страници + 4 страници корица
Хартия: 130 гр. хромова за тялото и 300 гр. за корица
Корица: едностранен ламинат и UV - лак
Цветове: 4+4
Книговезка изработка: лепен гръб с биговане
Предпечатна подготовка - на СТП

2. Информационен носител DVD „АВП Царевград Търнов - звук и светлина” 
(двуезично - български и английски език), който представлява късометражно видео 
специално представящо аудио-визуалния спектакъл „Царевград Търнов - звук и светлина”.

3. Информационен носител DVD „Велико Търново в сърцето на историята” 
(двуезично - български и английски език), който представя съвременната визия на 
старопрестолния град, с обогатения туристически продукт и новите атракции.

Съдържанието на каталозите и DVD-тата не може да се променя без съгласуване от 
страна на Възложителя или негов представител. При съгласувана с Възложителя промяна на 
съдържанието на каталозите и/или DVD-тата, новото съдържание следва да е с качество равно 
или по-добро от това на първоначалния продукт, като по отношение на печатните носители 
следва да има и сходно съотношение на снимков материал и текст.

Изпълнителят се задължава да доставя артикулите на посочено от Възложителя място в 
гр. Велико Търново, като всички разходи по транспортирането и предаването на стоките, 
предмет на доставките, са за сметка на Изпълнителя.



„ЦАРЕВГРАД ТЪРНОВ“ ЕООД 
„Христо Ботев“ 5, 5000 Велико Търново 

тел. 062 / 622 148 моб. 0887 659 829 
-> www.velikotumovo.info

www.soundandlight.bg 
е-поща? tie@velikotumovo.info

"1 ■ *-JНiI > i ,

„TSAREVGRAD TARNOV“ Ltd.
5 „Hristo Botev“ Str., 5000 Veliko Tamovo. 
phone: +359/62/622 148 handy: +359/887/659 829 
www.velikoturnovo.info
www.soundandlight.bg 
e-mail: tic@velikoturnovo.info

IA ДАНЕВА - ИВАНОВА /ДО
СНЕЖАНА
ЗА КМЕТ
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОФЕРТА
от Борислав Павлов Йорданов - Управител "Царевград Търнов" ЕООД

Уважаема г-жо Данева,

Във връзка с успешното популяризиране на град Велико Търново и региона, предлагам 
на Вашето внимание следните продукти:

1. Авторски каталог "Велико Търново и регион"
- Български/руски език
- Английски/немски език
- Румънски/френски език

Единична цена: 6,67 лв. /шест лева и 67 ст./ без ДДС
8,00 лв /осем лева и 00 ст./ с ДДС

2. DVD "АВП Царевград Търнов - Звук и светлина"

Единична цена: 8,33 лв. /осем лева и 33 ст./ без ДДС
10,00 лв. /десет лева и ООст./ с ДДС

3. DVD "Велико Търново в сърцето на историята"

Единична цена: 8,33 лв. /осем лева и 33 ст./ без ДДС
10,00 лв. /десет лева и ООст./ с ДДС

Срок за доставка: до 1 работен ден.
Банкова сметка:

IBAN:
BIC:

С уважение,
Борислав Йорданов 
Управител (
"Царевград Търнов" ЕОО

http://www.velikotumovo.info
http://www.soundandlight.bg
http://www.velikoturnovo.infowww.soundandlight.bg
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