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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

 

А. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Откритата процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални 

изпълнители за възлагане на обществени поръчки с предмет: „Доставка на консумативи за 
компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”, се 
провежда на основание чл.93а, ал.3 от ЗОП и на Решение по т.8 от Протокол № 10 
/16.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД и Заповед №. РД-08-213 / 
22.06.2010 г. на Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД (Приложение № 
1 към документацията). Всички правоотношения, свързани с организирането и 
провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка, се регламентират от 
ЗОП и настоящата документация. Процедурата се провежда от комисия, назначена от 
възложителя на основание чл. 34 от ЗОП.  

Б. ЦЕЛ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: 
 
Целта на предстоящата открита процедура е сключване на рамково споразумение по 

реда на глава седма “А” от Закона за обществените поръчки, с която да бъдат създадени 
условия за доставки на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални 
поделения на “Български пощи” ЕАД, като бъдат избрани потенциални изпълнители, които да 
извършват доставки по най-ниски цени на заявяваните консумативи и за най-ефективно 
разходване на планираните средства при следване на принципите за публичност и 
прозрачност, както и за осигуряване на свободна и лоялна конкуренция и недопускане на 
дискриминация. Ползвайки предоставената от ЗОП възможност, „Български пощи” ЕАД ще 
осъществява доставките на консумативи в периода 2010-2011 г. при условията на рамково 
споразумение с оглед оптимизиране на усилията му като възложител по обществени поръчки, 
както и поради нарасналата необходимост от такъв тип доставки.  

 

В. Възложител на обществената поръчка. 

По смисъла на тази документация и на основание чл.7, т.5, чл. 7„г”  от ЗОП, Решение 
по т.8 от Протокол № 10 /16.04.2010 г. на Съвета на директорите на “Български пощи”ЕАД, 
Възложител на обществената поръчка е „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, адрес: гр.София 1700, 
ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, тел. .............., факс ......................... 

Г. Обект на обществената поръчка. 
 
1. “Български пощи” ЕАД, на основание чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, 

ал.1, т.2 и чл.93а от ЗОП възлага открита процедура за сключване на рамково споразумение с 
потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Доставка на консумативи за 
компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД” 
 2. Обществената поръчка е с място на изпълнение в поделенията на “Български 
пощи” ЕАД, описани в Техническите изисквания (Приложение 2). 
 
 ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  
 
 

А. Условия за участие.  
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва участник, който:  
1.1. Отговаря на изискванията на чл. 9, чл. 46 и чл.47 от ЗОП. 
1.2. Представи доказателства за икономическо и финансово състояние, посочени в  чл. 

50,ал. 1, т.2, и т. 3 от ЗОП. 
1.3. Представи доказателства за технически възможности и/или квалификация, посочени 

в  чл. 51, ал. 1, т.1, т.5 и т.6 от ЗОП.  
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2. В процедурата не може да участва участник, който: 
2.1. e осъден/а с влязла в сила присъда за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;  
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2.2. е обявен в несъстоятелност;  
2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;  

2.6.  има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 
2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен;  

2.7. е член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, е свързано лице по смисъла 
на §1, т.1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на 
конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

2.8. е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от  Закона за предотвратяване и 
разкриване на конфликт на интереси.      

3. Изискванията по т.2.1., 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т. 2.8 се отнасят и за следните лица:  
3.1. при събирателно дружество – за лица по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския 

закон;  
3.2. при командитно дружество – за лица по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 

отговорните съдружници; 
3.3. при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал.2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лица по чл. 147, ал.1 от 
Търговския закон; 

3.4. при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал.2 от Търговския 
закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал.1 от Търговския закон; 

3.5. при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 
3.6. във всички останали случаи – за лицата, които представляват участника.  
4. Обстоятелствата по т. 2 се удостоверяват с декларация (Приложение № 3а, съответно 

Приложение № 3б) при подаването на офертата. 
5. Всеки участник е длъжен да обяви писмено пред възложителя промените в 

обстоятелствата по предходните точки, в 7-дневен срок от настъпването им (Приложение № 
3в).  

/Отнася се само за тези, които не са пререгистрирани по Закона за търговския 
регистър/ 

 

Б. Документи, представяни от участника. Форма. 

1. Участниците в процедурата представят, посочените по - долу документи: 



 5

1.1. копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 
23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 
Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен документ, издаден от 
съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

1.2. Оригинал или заверено копие от удостоверение за актуално състояние за участници 
– юридически лица или еднолични търговци, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на 
подаване на офертата. / Отнася се за участник – непререгистриран по реда на Закона за 
търговския регистър/. Чуждестранните юридически лица представят съответен еквивалентен 
документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която са установени; 

1.3. документ за гаранция за участие в съответствие с изискванията, посочени в раздел 
ІV от документацията; 

1.4. доказателства за икономическото и финансово състояние в съответствие с т.1.2. от 
раздел ІІ, буква”А” на документацията; 

1.4.1. заверено копие от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите на 
участника  за последните три години /2007 г. 2008 г. и 2009 г./; 

1.4.2. информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката 
за последните три години /2007 г. 2008 г. и 2009г./ в зависимост от датата, на която 
участникът е регистриран или е започнал дейността си; 

1.5. доказателства за технически възможности и/или квалификация в съответствие с 
т.1.3. от раздел ІІ, буква”А” на документацията: 

1.5.1. наличие на магазини или складови бази на територията на страната - списък на 
магазините и складови бази, съдържащ адрес, телефон, факс, e-mail, и лице за контакти; 

1.5.2. копие на сертификат за качество по стандарта ISO 9001:2000 на участника; 
1.5.3. декларация от участника, че притежава внедрена система за отдалечено приемане 

на заявките, тяхната обработка и подаване на обратна информация за степента на тяхното 
удовлетворяване – описание на системата.  

1.5.4. списък съдържащ телефони, факсове, e-mail и лица за контакт, от системата за 
отдалечено приемане на заявките; 

1.5.5. наличен авто-парк от автомобили, гарантиращи доставките до посочените адреси - 
списък на автомобилите, обслужващи клиенти; 

1.5.6. списък на основните договори за доставки на компютърни консумативи, 
изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 
придружен от препоръки за добро изпълнение; 

1.5.7. декларация от участника, че доставените изделия не са рециклирани или 
употребявани или спрени от производство към датата на подаване на офертата; 

1.6. декларация, подписана от законния представител на участника, че не са налице 
обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1. до 2.8. (попълнена съгласно образеца – 
Приложение № 3а); 

1.7. декларации, подписани от всички членове на управителния и/или надзорен орган на 
участника, а в случай, че членовете са юридически лица  - от техните представители в 
съответния управителен орган, че не са налице обстоятелствата по раздел ІІ, буква А, т. 2.1., 
2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 и т.2.8 (попълнени съгласно образеца – Приложение № 3б); 

1.8. предлагана цена за изпълнение на поръчката – представена в съответствие с 
образеца на ценова оферта (Приложение № 6) – поставена в отделен запечатан, непрозрачен 
плик; 

1.9. декларация от законния представител на участника, попълнена съгласно образеца - 
Приложение № 3в; /подава се само от непререгистрираните по Закона за търговския 
регистър/ 

1.10. попълнен образец на административни сведения на участника- Приложение № 4.  
 
1.11. копие от регистрация по БУЛСТАТ; /подава се само от непререгистрираните по 

смисъла на Закона за търговския регистър/. 
1.12. копие от документа за регистрация на участника по ЗДДС (ако участникът е 

регистриран по ЗДДС);  
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1.13. копие от документ за закупена документация за участие в процедурата; 
1.14. нотариално заверено пълномощно на представителя на участника в процедурата, 

ако не е законен представител; 
1.15. проект на рамково споразумение, който не се попълва, но се прилага към офертата, 

като участникът парафира всяка страница от него и подпечатва последната страница за 
Изпълнител. С тези действия участникът удостоверява, че се е запознал с проекта на 
рамковото споразумение; 

1.16. техническо предложение, съдържащо: таблица за съответствие на исканите и 
предлаганите консумативи, срок за изпълнение на доставките; 

1.17. декларация за съгласие за участие на подизпълнители, ако има такива, в която се 
посочва делът на тяхното участие и позицията, за която участват; 

1.18. оферта, изготвена съгласно образеца – Приложение № 5 
1.19. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.  

Всички документи, съдържащи се в офертата, задължително следва да бъдат номерирани и 
подредени при непрекъсната номерация на страниците в посочения списък по т.1.19, раздел II, буква 
Б от документацията. 

Нотариалните заверки да не предхождат датата на представяне на офертите с 
повече от три месеца. Копията от всички документи, за които не се изисква изрична 
нотариална заверка, се представят заверени от участника. 

(В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по 
раздел ІІ, буква Б т. 1.1., 1.2., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.9., 1.10., 1.11, 1.12., 1.14, 1.17 и т.1.19 се 
представят и за всеки от подизпълнителите.) 

Забележка : В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. 
се представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, които са на 
чужд език се представят и в превод на български език. Ако участникът – чуждестранно лице е 
обединение, документите се представят за всеки от участниците в него.  

В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице документите по т. 
1.1., 1.2., т.1.4., т.1.5. 1.6., 1.7., 1.10, 1.11, 1.12, 1.14. и т. 1.19. се представят от всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението.    

2. Описаните по-горе документи следва да се представят във вида, посочен в настоящата 
документация. В случай, че документите не отговарят на изискванията на Възложителя, 
участникът се отстранява от участие. 

 
ІІІ. РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Разходите, свързани с подготовката и представянето на офертите за участие в 
процедурата, са за сметка на участниците. 

2. Закупуването на документацията е задължително условие за участие в процедурата. 

3. Стойността на настоящата документация за участие в процедурата, в размер на 20 
(двадесет) лева без ДДС, и е за сметка на участниците. 

4. Документацията се получава всеки работен ден, след заплащането й в брой в касата на 
ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, ет. 3, стая № 304 
от 09.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч., до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите, посочен в обявлението за обществена поръчка. В случай, че срокът изтича в 
неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден. 

/Лицата имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят. При 
поискване от заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността 
на документацията, възложителят е длъжен да я изпрати за сметка на лицето, отправило 
искането./ 
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5. Всяко лице, закупило документацията за участие в процедурата може да поиска 
писмено от възложителя разяснения по нея. Разясненията по предходното изречение могат да 
бъдат искани не по-късно от 10 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. 

6. В 3-дневен срок от постъпване на искането, Възложителят изпраща разяснението до 
всички участници, закупили документация за участие и посочили адрес за кореспонденция, 
без да посочва в отговора наименованието на участника, отправил запитването. 

7. Всички разяснения по документацията за участие в процедурата се превръщат в нейна 
неразделна част и се предоставят на всяко следващо лице, закупуващо документация за 
участие. 
  

ІV. ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ  
  

1. Участниците представят гаранция за участие в откритата процедура в размер на 
1000 (хиляда) лева. 

Видът на гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 
1.1. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на “Български пощи” ЕАД 
в Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, 
BIC: RZBBBGSF . Оригинален платежен документ, удостоверяващ превода на сумата на 
гаранцията за участие по сметката на възложителя се прилага в плика с офертата на 
участника.  

1.2. В случай, че участникът избере да внесе гаранцията за участие в процедурата под 
формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с 
която банката писмено и безусловно се задължава да плати на “Български пощи” ЕАД при 
предявяване сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 
90 (деветдесет) календарни дни. Оригиналът на банковата гаранция се представя в плика с 
офертата на участника. 

2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа от възложителя, когато 
участникът: 

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти; 
2.2. обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител - до решаване на 

спора; 
2.3. е определен за изпълнител на поръчката, но не изпълни задължението си да 

сключи договор за обществената поръчка.  
В случаите, по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, 

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата по нея.  
3. Гаранциите за участие в процедурата се освобождават от Възложителя, както 

следва: 
3.1. на отстранените участници в срок от пет работни дни след изтичането на срока за 

обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнители; 
3.2. на класираните участници – след сключване на рамковото споразумение, а на 

останалите участници – в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на 
решението за определяне на изпълнител; 

3.3. при прекратяване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 
гаранциите на всичките кандидати или участници се освобождават в срок пет работни дни 
след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

4. Гаранция за добро изпълнение на рамковото споразумение. 
4.1. Участникът, определен за изпълнител по рамковото споразумение, е длъжен да 

внесе гаранция за добро изпълнение в размер на 1000 лева (хиляда) и да представи на 
Възложителя заверено копие на вносните документи при подписване на настоящото рамково 
споразумение. Гаранцията се внася по банкова сметка на “Български пощи” ЕАД в 
Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в лева: IBAN: BG88RZBB91551032734305, BIC: 
RZBBBGSF.  
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4.2. Изпълнителят отправя писмено искане до възложителя за освобождаване на 
гаранцията за изпълнение най-рано 10 (десет) работни дни след изтичане на срока, за който 
се сключва настоящото рамково споразумение. 

4.3. Гаранцията по т.4.1. се задържа в полза на възложителя в случай, че изпълнителят 
не изпълни задълженията си по това рамково споразумение и договорите, сключени на негово 
основание или ги изпълни лошо. 

4.4. Гаранцията по т.4.1. се задържа в полза на възложителя, в случай, че изпълнителят 
откаже да сключи договор на основание настоящото рамково споразумение след като е 
избран за такъв, съгласно правилата на настоящото споразумение и ЗОП. 

 
5. Гаранция за добро изпълнение на договор, сключен въз основа на рамковото 

споразумение. 
5.1. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите, сключен с някой от 

потенциалните изпълнители въз основа на настоящето споразумение, е в размер на 5 % от 
стойността им.  

5.2. Гаранцията се представя под формата на парична сума, която се превежда по 
банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в Райфайзенбанк (България) ЕАД, Сметка в 
лева: IBAN: BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF 

5.3. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите се освобождава в 
срок от 10 (десет) работни дни след приключване изпълнението на съответния ДОГОВОР и 
приемане на доставката от страна на възложителя, без да се дължат лихви на изпълнителя. 

5.4. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред определени 
в съответния договор.  

 
 

V. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОФОРМЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
  

А. Общи положения  

1. Всеки участник може да подаде само една оферта с един вариант, в един 
оригинален екземпляр за участие.  

2. Офертата трябва да е написана четливо, да няма механични или други явни 
поправки по него. Документи с явни поправки не се разглеждат. 

3. Офертата се изготвя съгласно приложения образец - Приложение № 5 към 
документацията. 

4. Подаването на офертата означава, че Участникът, приема изцяло всички общи и 
специални правила, определени в настоящата документация. Всяко отклонение от тях ще 
доведе до отстраняване на участника. 

 
Б. Съдържание  

  
1. Всяка оферта и свързаната с нея документация трябва да е изготвена на български 

език. В случай, че участникът е чуждестранно лице документите по т.1.1. и 1.2. от раздел ІІ, 
буква “Б” се представят в легализиран превод на български език, а останалите документи, 
които са на чужд език се представят и в превод на български език. 

2. Офертата трябва задължително да съдържа документите, посочени в раздел ІІ, буква 
“Б”, т.1. Те се представят като приложения към офертата и са неразделна част от нея. При 
непредставяне на документ, посочен в настоящата документация възложителят отстранява 
участника от участие в процедурата. По свое желание участникът може да представи и 
всякакви други документи, извън задължително изискваните.  

2.1. Документите се подреждат в посочената от Възложителя последователност и при 
непрекъсната номерация на страниците. 

3. Описание на предлаганите от участника условия за изпълнение на поръчката, 
съгласно Техническите изисквания   /Приложение № 2/.  
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4. Посочва се срокът за изпълнение на поръчката. 
5. Участникът посочва предлаганата от него цена за изпълнение на поръчката, като 

спазва образеца на ценовата оферта – Приложение № 6. Стойността на поръчката се посочва в 
лева по следната схема: 

5.1. Предлаганата цена следва да бъде в лева и да не включва ДДС. 
5.2. Единични цени, без ДДС по отделни артикули, съгласно Техническите изисквания 

на Възложителя (Приложение № 2).  
5.3. Обща стойност без ДДС на поръчката.  
5.4. Участникът носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването на 

предлаганите от него цени.  
6. Участникът посочва срока на валидност на офертата си в съответствие с 

предвидения от Възложителя срок в обявлението за обществената поръчка. Този срок е 
еднакъв за всички участници. В случай на необходимост Възложителят може да изиска от 
класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента на 
сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. 
 
 VІ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

  
А. Запечатване и маркиране на пликовете 

  
1. Всеки участник представя своята оферта с всички съпътстващи я документи в един 

запечатан непрозрачен плик, съдържащ два плика, съгласно указаните по-долу изисквания. 
Ако се използват самозалепващи се пликове, то те трябва да бъдат затворени с лепенка и 
участникът да подпише горната част на лепенката (всеки равностоен метод се приема). 

2. Върху плика с офертата  се посочват: 
           - адресът, определен за предаване на офертите, предметът на обществената поръчка, за 
която се кандидатства; 
           - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс, лице за контакт, или 
електронен адрес. 

3. В плика с офертата, участникът следва да постави два плика, отговарящи на 
следните изисквания: 

3.1. първият плик да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис “Плик №1”, в 
който участникът поставя попълнения и подписан образец на офертата, съгласно Приложение 
№ 5, заедно със съпътстващите го документи – неразделна част от самата оферта, посочени в 
раздел ІІ, буква Б, т. 1, както и съдържанието, посочено в т.3, т.4 и т.6 от раздел V, буква Б. 

 3.2. вторият плик следва да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис – 
“Предлагана цена”, като неговото съдържание следва да отговаря на приложение образец 
(Приложение № 6) и условията в т. 5 от раздел V, буква Б.  

 
Б. Подаване и приемане на офертите 

 
1. Офертата се подава от участника или негов надлежно упълномощен представител – 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. При лично представяне на 
офертата лицето следва да се легитимира с лична карта и/или копие от съдебно решение за 
регистрация, ако е законен представител, и с лична карта и съответно пълномощно, ако е 
упълномощен представител. 
 2. Срокът за подаване на офертата е 40 (четиридесет) дни, от изпращане на 
обявлението за откриване на процедурата за обществена поръчка до “Държавен вестник” и 
Агенцията по обществени поръчки, на основание чл.64, ал.3 от ЗОП. В случай, че срокът 
изтича в неприсъствен ден, този ден не се брои и срокът изтича на следващия присъствен ден.  

3. Офертите се приемат от 9.00 часа до 12.00 часа и от 13.00 часа до 16.00 часа всеки 
работен ден до изтичане на срока, посочен в т. 2, в сградата на Централно управление на 
“Български пощи” ЕАД, намираща се на адрес: гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, 
бл. 31, в служба “Деловодство”, етаж 1, стая № 102, тел. 949 32 22.   
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4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 
точният час на получаване. Посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

5. Всички оферти, представени след срока по т.2 не се приемат от Възложителя. Такива 
оферти незабавно се връщат на участника и това се отбелязва в регистъра по т.4.  

6. Не се приема и оферта в незапечатан, прозрачен или в плик с нарушена цялост. 
Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва в регистъра по т. 4. 

7. Участникът поема всички рискове по предаването, включително непреодолима сила. 
8. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  
 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

А. Отваряне и разглеждане на офертите 
1. Отварянето на офертите се извършва от  1100 ч. на първия работен ден, след 

изтичане срока за подаване на офертите, в ЦУ “Български пощи” ЕАД, ул. „Акад. Стефан 
Младенов” № 1, бл.31,  зала 212. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 
участниците се уведомяват писмено.  

2. Отварянето на офертите се извършва от комисия, назначена от  Възложителя след 
изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията започва работата си след получаване 
на списъка с участниците и представените оферти.  

3. Пликовете с офертите на участниците и Плик № 1 се отварят съобразно реда на 
постъпване. Комисията проверява съответствието на офертите на всеки участник със списъка 
по чл. 56, ал.1, т. 12 от ЗОП. При отварянето на офертите най-малко трима членове на 
комисията подписват пликовете с предлаганата цена. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише пликовете с предлагана цена на 
останалите участници. Не се отварят пликовете с надпис “Предлагана цена”.  

4. При отваряне на офертите и при проверката на списъците, посочени в т. 3, може да 
присъства по един представител на участниците в процедурата - законен или изрично 
упълномощен, както и представители на средствата за масова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел.  

5. Представителите на участниците, представителите на средствата за масова 
информация и на юридически лица с нестопанска цел се допускат до действията на комисията 
по т.4 само при представяне на документ за самоличност и документ, доказващ 
представителната им власт. Присъстващите представители се подписват в регистър,  
удостоверяващ тяхното присъствие. 

6. След извършване на действията по т. 3, присъствалите по т. 4 се напускат залата и 
комисията продължава работата си в закрито заседание. 

7. Комисията проверява съответствието на офертите с предварително обявените от 
Възложителя условия, наличието и редовността на документите, посочени в раздел ІІ, буква 
Б, т.1 от тази документация. 

8. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който: 
8.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП и раздел ІІ, 

буква Б, т. 1 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП.   
8.2. не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка, поради 

наличие на някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП и раздел ІІ, буква А, 
т. 3 от настоящата документация, на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП.  

8.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените 
условия от Възложителя, на основание чл. 69, ал. 1, т. 3. 

8.4. е представил ценова оферта в незапечатан и/или прозрачен плик, на основание чл. 
69, ал.1, т. 4 от ЗОП.  

9. За извършените действия се съставя протокол, който се подписва от членовете на 
комисията. 

10. Възложителят обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. При отварянето на плика с предлаганата цена имат право 
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да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.  

11. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на Възложителя, не се отваря. 

 
 

Б. Оценяване и класиране на офертите 
 
1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията въз основа 

на критерия “най-ниска цена” и в съответствие с  предварително обявените от Възложителя  
условия. 

2. “най-ниска цена” се определя от сумата на отношението  минималната върху 
предложена цена за всяка единица.  

 
3. Методика за определяне на общата оценка на предложенията. 
 

Ценовата оценка се формира по формулата: 
 

∑
=

=
n

J предложена

минимална
i Cij

Cij
C

1
, 

 
Където: 
С i   - ценова оценка на i-тия участник; 
i      – пореден номер на участник, 
j      - номер на ред (номер на консуматив) от Таблица 2, Приложение 2, 
n     - брой консумативи (n ) от Таблица 2, Приложение 2, 
С ij минимална  - минималната предложена цена от участниците, за j-я консуматив; 

           С ij предложена  - предложената цена от i-тия участник за j-я консуматив. 
 
Общата оценка на офертата на всеки потенциален изпълнител (Oi) се изчислява по 

следната формула:  
 

100×=
предложена

минимална
i Ci

Ci
O

, 

Където: 
 
O i             - Обща оценка на i-тия участник; 
С i минимална  - минималната предложена цена за консумативи от участниците;   
С i предложена - предложената цена за консумативи от i-тия участник, който се оценява. 

 
4. Максималната обща оценка е 100 точки - класирането на участниците се извършва в 

низходящ ред. 

 
В. Протокол на комисията и обявяване на резултатите от проведената процедура 

 
1. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите, който съдържа реквизитите по чл. 72 от ЗОП. 
2. Протоколът на комисията, заедно с цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедурата, се връчва на Възложителя. 
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3. С предаването на протокола на Възложителя комисията приключва своята работа. 
4. В срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят 

обявява с мотивирано решение класирането на участниците определени за потенциални 
изпълнители по рамковото споразумение. В решението се посочват и отстранените от участие 
в процедурата участници и мотивите за отстраняването им.  

5. Възложителят изпраща решението по т. 4 на участниците в 3-дневен срок от 
издаването му.   

 
Г. Прекратяване на процедурата 
 
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

мотивирано решение, когато: 
а)  не са подадени минимум 3 оферти или няма допуснати минимум 3-ма    участници; 
б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 
в) класираните участници откажат да сключат рамковото споразумение; 
г) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 

промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

д) са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да 
бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

е) е  налице  някое от основанията по чл. 42, ал.1 от ЗОП.  
2. Възложителят има възможност да прекрати процедурата при хипотезата на чл. 39, 

ал.2 от ЗОП. 
3. Възложителят уведомява писмено участниците за прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществената поръчка в 3-дневен срок от издаване на решението по предходните 
точки. 
 
 
 

 
VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

1. Рамковото споразумение е специален вид срочен договор уреден в ЗОП, който се 
сключва въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка 
между един или повече потенциални изпълнители, с цел да се определят предварително 
условията на договорите за обществени поръчки, които страните възнамеряват да сключат в 
определен период от време. 

 
2. Рамковото споразумение се сключва с участниците, определени за потенциални 

изпълнители, като при подписване на споразумението те представят документите по чл. 42 
от Закона за обществените поръчки. 

 
3. Възлагането на поръчката става при стриктно следване условията на 

рамковото споразумение като договорите, сключвани въз основа на него не могат да му 
противоречат, нито да изменят условията му. Офертата на страните по рамковото 
споразумение стават неразделна част от него. 

 
4. Офертите на участниците в откритата процедура се считат за валидни в срок 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаването им. Възложителят 
може да иска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до 
момента на сключване на рамковото споразумение. 
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ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ВЪЗ ОСНОВА НА РАМКОВОТО 

СПОРАЗУМЕНИЕ 
 
1. При рамково споразумение,  сключено с няколко потенциални изпълнители, за да се 

избере изпълнител на конкретен договор за възлагане на обществена поръчка, възложителят 
провежда т. нар. "мини" процедура, със следните етапи: 

1.1. отправя писмена покана до всички страни по рамковото споразумение за 
договора, който предстои да бъде сключен; 
1.2. определя подходящ срок за представяне на оферти, като вземе предвид 
предмета и времето, необходимо за изпращане на офертите; 
1.3. пази в тайна съдържанието на представените в писмен вид оферти до 
изтичането на срока за получаване на оферти; 
1.4. определя за изпълнител на съответния договор участника, предложил най- 
добрата оферта съгласно критериите, посочени в рамковото споразумение. 
2. Откриването на тази състезателна процедура между потенциалните 

изпълнителите по рамковото споразумение става с писмена покана, която възложителят 
изпраща до тях на базата на условията, определени в споразумението, и ако е необходимо - на 
по-конкретно формулирани условия, посочени в поканата. 

3. Възложителят изпраща писмена покана до всички потенциални изпълнители на 
рамковото споразумение, като срокът за представяне на офертите се определя от възложителя 
и е съобразен с предмета на обществената поръчка и с времето, необходимо за подготовка и 
изпращане на офертите. 

4. Офертите на потенциалните изпълнители по рамковото споразумение, представени в 
отговор на писмената покана на възложителя по чл. 93в, ал. 2 т. 1 от ЗОП се считат за валидни 
в срок 20 /двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаването им. 
Възложителят може да иска удължаване срока на валидност на офертите. 

5. При изготвянето на офертите си в отговор на писмената покана на 
възложителя, страните по рамковото споразумение приемат и се съобразят с всички 
изисквания и условия, посочени в тази покана. Последните не могат да са в нарушение 
на изискванията, поставени в настоящата документация и ЗОП. Поставянето на 
различни от тези условия и изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв 
начин възложителя. 

6. Видовете и количествата компютърни консумативи по артикули, предназначени за 
териториалните поделения и ЦУ на „Български пощи” ЕАД (описани в техническите 
изисквания),  ще бъдат уточнявани в писмените покани до всички потенциални изпълнители на 
рамковото споразумение. 

7. Възложителят си запазва правото при необходимост да подменя артикули от 
посочените видове консумативи за компютърна техника, за сметка на други, като 
предложената от Изпълнителя цена не може да бъде по-висока от усреднената цена за 
същия артикул на другите потенциални изпълнители в рамковото споразумение. 

8. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника-страна по рамковото 
споразумение, определен за изпълнител на съответната доставка. 

9. В случай, че определеният за изпълнител не подпише договора в срок до 10 работни 
дни, възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник-страна по 
рамковото споразумение и сключва договор с него. 

10. Договорът се подписва в срок от 10 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител и включва 
конкретните параметри на доставката, посочени в писмената покана на възложителя 
по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП и офертата. Офертата на определения за изпълнител става 
неразделна част от договора. 

11. Участникът-страна по рамковото споразумение следва да подпише и 
подпечата приложения към писмената покана договор /без попълнена цена/. Неговите 
клаузи не подлежат на предоговаряне след решението на възложителя за избор на 
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изпълнител. Клаузите на договора се прилагат за всяка доставка от обществената 
поръчка, възлагана по сключеното рамково споразумение и не могат да бъдат изменяни 
за срока на действието му. 

12. За всяка доставка, изпълнявана по рамковото споразумение се сключва 
съответен договор по реда на глава седма “А” от ЗОП и при условията на рамковото 
споразумение и настоящата документация. 
 

 
Х. РАЗВАЛЯНЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 
 
1. Рамковото споразумение се прекратява с изтичане на срока, за който е сключено 

или при изчерпване на определената обща стойност на това рамково споразумение. 
2. Рамковото споразумение може да бъде развалено от възложителя или от 

потенциален изпълнител при злоупотреба с права на насрещната страна по споразумението 
след определяне на срок за отстраняване на негативния резултат от нарушенията. 
Злоупотреба с права е налице при следните хипотези: 

- За възложителя: при грубо нарушаване на задълженията му по сключеното рамково 
споразумение и на договорите, сключени на негово основание. 

- За потенциален изпълнител: Злоупотреба с права от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е 
налице, когато са констатирани повече от 3 случая на нарушаване на клаузите на рамковото 
споразумение или при констатиране на повече от 3 случая на доставка на компоненти с по-
ниски характеристики от оферираните, което се доказва с констативен протокол между 
страните. Злоупотребата се установява с поне три вписвания по констативните протоколи за 
съответните доставки. 

 
 
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 
1. Всички срокове, посочени в настоящата документация се броят в календарни дни 

при спазване изискванията на чл. 72 от Закона за задълженията и договорите, освен ако 
изрично не са посочени в работни дни. 

2. За неуредените в настоящата документация случаи се прилагат съответните 
разпоредби на ЗОП и ППЗОП.   
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 – Заповед РД-08-213 / 22.06.2010 г. на Главния изпълнителен директор на 
“Български пощи” ЕАД за откриване на открита процедура за сключване на рамково 
споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с обект: „Доставка на 
консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български 
пощи” ЕАД”. 
Приложение № 2   – Технически спецификации.  
Приложение № 3а – Образец на декларация. 
Приложение № 3б – Образец на декларация. 
Приложение № 3в – Образец на декларация. 
Приложение № 4   – Образец на справка - административни сведения за участника 
Приложение № 5   – Образец на оферта. 
Приложение № 6   – Образец на ценова оферта. 
Приложение № 7   – Образец на писмена покана по чл. 93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП 
Приложение № 8   – Проект на рамково споразумение. 
Приложение № 9   – Проект на договор. 
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З А П ОВ Е Д 
 

№ РД-08-213 / 22.06.2010 г. 

На основание чл.103, ал.1 във връзка с чл. 25, ал. 1,  във връзка с чл.7, т.5, чл. 7„г”, и 
чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 и чл.93а от ЗОП, Решение по т.8 от Протокол № 10/16.04.2010 г. 
на Съвета на директорите на “Български пощи” ЕАД,   

 
Н А Р Е Ж Д А М : 

 
1. Да бъде открита процедура за сключване на рамково споразумение с потенциални 

изпълнители на обществени поръчки с обект: „Доставка на консумативи за компютърна 
техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”, съгласно 
Техническите изисквания (Приложение 2) от документацията за участие.  

2. Одобрявам обявлението по чл.25, ал.2 от ЗОП и документацията за участието в 
процедурата, които представляват неразделна част от настоящата заповед. 

3. На основание чл. 64, ал.1 от ЗОП, обявлението за участие в откритата процедура да 
се изпрати едновременно до “Държавен вестник” за обнародване в електронната му страница 
и до Агенцията по обществените поръчки за вписване в регистъра, . 

4. На основание чл. 64, ал.3 от ЗОП, обявлението да се изпрати едновременно до 
“Държавен вестник” и до Агенцията по обществените поръчки по електронен път, подписано 
с електронен подпис и да се публикува в електронната страница на „Български пощи” ЕАД. 

5. Възлагам на директора на дирекция „Основни услуги и логистика” контрола и 
изпълнението на настоящата заповед и организацията на подготовката за провеждане на 
процедурата. 

Копие от заповедта да бъде връчено на съответните лица за сведение и изпълнение. 
 

 

 

 

 

              ДЕЯН ДЪНЕШКИ 

   ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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Приложение № 2 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
В 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ С 
ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ С ОБЕКТ: 
“ДОСТАВКА НА КОНСУМАТИВИ ЗА КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА ЗА НУЖДИТЕ НА 
ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ПОДЕЛЕНИЯ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД” 

 

1.  Обект на обществената поръчка: Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на 
“Български пощи” ЕАД, определени в Таблица 1. 

2.  Място на изпълнение – в териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД, определени в Таблица 1 и Централно 
управление. 

   Таблица 1 

№ Наименование на ТП „БП” ЕАД 
 

Адрес 
1 Централно управление - София ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31 

2  БЛАГОЕВГРАД  пл. “Христо Ботев” № 2 

3  БУРГАС  ул. ”Цар Петър” №2 

4  ВАРНА  бул. ”Съборни” №42 
5  ВЕЛИКО ТЪРНОВО  ул. ”Христо Ботев” №1 

6  ВИДИН  ул. ”Княз Ал.Батенберг” №10 

7  ВРАЦА  ул. ”Лукашов” №1 

8  ГАБРОВО  бул. “ Априлов” №52 

9  КЪРДЖАЛИ  бул. ”България” №49  ПК49 

10  КЮСТЕНДИЛ  бул. “България № 2 

11  ЛОВЕЧ  ул. ”Търговска” № 26 

12  МОНТАНА  ул. “Любен Каравелов” №1 

13  ПАЗАРДЖИК  ул. “Екзарх Йосиф” №13 

14  ПЕРНИК  пл. “Кракра” №1 

15  ПЛЕВЕН  ул. “Хан Крум” №3 

16  ПЛОВДИВ  пл. “Централен” № 1 

17  РАЗГРАД  ул.”Васил Левски” №2 

18  РУСЕ  пл.”Средец” №1  

19  СИЛИСТРА  ул. “Свобода” № 3 

20  СЛИВЕН  ул. “Бр. Миладинови” №18 

21  СМОЛЯН  бул. “България” № 18 

22  СТАРА ЗАГОРА  ул. ”Княз Борис” № 81 

23  СОФИЯ ОКРЪГ ул."Ломско шосе" №205 

24  СПС ул.”Свързочник” №2, ул.”Владайска” №33 

25  ДОБРИЧ  пл. “Свобода” №7 

26  ТЪРГОВИЩЕ  ул. “Славейков” № 41 

27  ХАСКОВО  ул. ”Добруджа” №14, ет.2 

28  ШУМЕН  ул. ”Добруджа” № 4 

29  ЯМБОЛ  ул. “Йордан Йовков” № 2  

30  СП „КИП” 1700 София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31 

31  СП „СММТ” София, бул.”Драган Цанков” № 172 

32  СП „БФН” 1612 гр. София ул. „Хайдушка поляна“ 8 
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3.  Изисквани консумативи за компютърна техника, определени в Таблица 2. 
 

Таблица 2 

№ Проду
ктов 
номер 

Консумативи за компютърна техника 
(Марка) 

Изисквания Търговската 
марка 

(производител) 
1   Brother  MSC 7420 тонер касета    
2   DRUM Cartrige за лазерен принтер CANON LBP5200     
3   DRUM Unit DR2000YJ1 – за лазерен принтер Brother HL 2030    
4   DRUM за BROTHER HL1250 DR6000    
5   E120 2K RETURN PROG CARTR 2 000 k LEXMARK  
6   E120 PHOTOCONDUCTOR KIT 25 00 k LEXMARK  
7   E250 E35X 3.5 K RET PROG 3 500 k LEXMARK  
8   E25X/E35X/E45XB PHOTOCOND 30 000 k LEXMARK  
9   Ethernet mini Switch 5-port 10/100    

10   FULLMARK Panaconic KX-P 1124    
11   KORES IR40T лента текстилна    
12   KYOCERA TK 310    
13   KYOCERA тонер  FS 1030D-TK 120    
14   MacTRnH.APOLLO Р-2200 черна /№20 на HP/    
15   SAMSUNG ML1710D3    
16   USB Flash 4 GB    
17   USB Flash 8 GB    
18   USB Flash 16 GB    
19   Memory Card - MicroSD    
20   Външен твърд диск, Капацитет: 500 GB, Интерфейс: USB, 

Скорост на диска: 7200 rpm 
   

21   UTP кабел c RJ конектор - Зм    
22   W840 30K TONER CARTRIDGE 30 000 k LEXMARK  
23   W840 60K PHOTOCONDUCTOR K 60 000 k LEXMARK  
24   WEB Камера    
25   Барабан за BROTHER 1240    
26   Барабан за BROTHER 9180    
27   Барабан за FAX  KL 513, KX FA 84     
28   Барабан за HP Color LaserJet 2550LN    
29   Барабан за XEROX PHASER 5500 - 113R00670 оригинал, 

XEROX 
 

30   Барабан за коп.машина Konica Minolta BizHub 210    
31   Барабан за копир XEROX 5915    
32   Глава за НР-338 HP  
33   Глава за НР-343 HP  
34   Глава за НР-С8727 HP  
35   Глава за НР-С8728 HP  
36   Диск, DVD +R DL - min 8x (1 бр.) Verbatim  
37   Диск, DVD RW - min 8x (1 бр.)    
38   Диск. DVD +R - min 8x (1 бр.) Verbatim  
39   Дискети 3,5" 1,44 MB, c тефлоново покритие в пластмасова 

кутия (10 бр. дискети) 
   

40   Еднослойна термо лента за касов апарат „Дейзи 
експерт"(ширина 57 мм, неотделяща прах и власинки, 
маркиран край на ролката, фабрично залепен край или етикет, 
да е с плътна PVC сърцевина „шпула") 

   

41   Еднослойна термо лента (ширина 70 мм)    
42   Захранващ кабел    
43   индиго ролки за факс Panasonik KXFP155    
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44   индиго ролки за факс Panasonik KXFP343    
45   Интерфейсен LPT кабел    
46   Интерфейсен USB кабел    
47   Кабел UTP    
48   Касета c лента за Panasonic KX - P3196    
49   Касета c лента за принтер Star NX-1001-FULLMARK оригинал  
50   Касета EPSON FX2180/LQ2170    
51   Касета hp 3420 цветна    
52   Касета hp 3420 черна    
53   Касета hp 3816 цветна    
54   Касета hp 3816 черна    
55   Касета hp d1360 цветна    
56   Касета hp d1360 черна    
57   Касета hp officejet 4110  черна    
58   КАСЕТА OKI ML590 FULLMARK  
59   Касета XEROX PE16  XEROX  
60   Касета XEROX PHASER 8200 - black    
61   Касета XEROX PHASER 8200 - cyan    
62   Касета XEROX PHASER 8200 - magenta    
63   Касета XEROX PHASER 8200 - yellow    
64   Касета валяк за CANON MP 120-DLE сметачна машина    
65   Касета валяк за CANON MP 121-DTS сметачна машина    
66   Касета валяк за CITIZEN CX 121 сметачна машина    
67   Касета валяк за CITIZEN CX 185 III сметачна машина    
68   Касета валяк за CITIZEN CX-80 сметачна машина    
69   Касета за OKI ML 3410 оригинал, 

CORES 
 

70   Касета за Star LC 2410    
71   касета за коп.машина Canon TC860    
72   Касета за принтер EPSON LQ 300  оригинал  
73   Касета за принтер EPSON LQ 800  оригинал  
74   Касета с лента EPSON LQ 1170    
75   Касета с лента IBM Proprinter III    
76   Касета с лента OLIMPIA electrik SGE 40 (N 001ВК 2S)    
77   Касета с лента за "Елка 67"-М-1(N024BR2S)    
78   Касета с лента за C.ITOH 610    
79   Касета с лента за C.ITOH 650 (N 184 BK) оригинал, 

FULLMARK 
 

80   Касета с лента за CITIZEN DP 600 (N 880 BK) FULLMARK  
81   Касета с лента за DFX 5000+    
82   Касета с лента за EPSON ERC-34 двуцветна    
83   Касета с лента за Epson FX 1050    
84   Касета с лента за Epson FX 1180 (N 320 BK) оригинал, 

FULLMARK 
 

85   Касета с лента за Epson FX 2190    
86   Касета с лента за Epson FX 890    
87   Касета с лента за EPSON LQ 100    
88   Касета с лента за EPSON LQ 1000/1050 (N 478 BK) FULLMARK  
89   Касета с лента за EPSON LQ 1070    
90   Касета с лента за EPSON LQ 570 (N 477 BKHD) FULLMARK  
91   Касета с лента за EPSON LQ 590 оригинал, 

FULLMARK 
 

92   Касета с лента за EPSON LQ 630 (N 611 BK 182)    
93   Касета с лента за EPSON LQ 800 MX 80    
94   Касета с лента за Epson LX 100    
95   Касета с лента за Epson LX 300 (N 273 BK) оригинал, 

FULLMARK 
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96   Касета с лента за OKI 321 (N 874 BK) оригинал, 
FULLMARK 

 

97   Касета с лента за OKI 3320 оригинал  
98   Касета с лента за OKI 3321 оригинал, 

FULLMARK 
 

99   Касета с лента за OKI 390 FB FULLMARK  
100   Касета с лента за OKI 520    
101   Касета с лента за OKI 521 (N 169 ВК) оригинал, 

FULLMARK 
 

102   Касета с лента за OKI ML 3311    
103   Касета с лента за OKI ML 3410; OKI ML 393/393C (N 835 BK) оригинал, 

FULLMARK 
 

104   Касета с лента за OKI ML 5521    
105   Касета с лента за OKI Mx3410    
106   Касета с лента за OKI Mx50    
107   Касета с лента за Panasonic KX- P2130 (N 174 BK) FULLMARK  
108   Касета с лента за Panasonic KX PI 70    
109   Касета с лента за Panasonic KX-P 1180 (N 228 BK) FULLMARK  
110   Касета с лента за Panasonic KX-P1694 (N181 BK) FULLMARK  
111   Касета с лента за Panasonic КХ-Р 1150 (N 904 ВК) оригинал, 

FULLMARK 
 

112   Касета с лента за SEIKO Precision SL 300    
113   Касета с лента за SEIKO SL-300 (N 920 BK) FULLMARK  
114   Касета с лента за SIEMENS NIXDORF (N 189 BK) FULLMARK  
115   Касета с лента за STAR LC -1511 FULLMARK  
116   Касета с лента за STAR LC -20 (N 861 BK)    
117   Касета с лента за STAR LC -200    
118   Касета с лента за STAR LC -2430    
119   Касета с лента за STAR LC -4511    
120   Касета с лента за STAR LC-10 (N 861 ВК) FULLMARK  
121   Касета с лента за Star LC-15; STAR NX 1500; LC-24-10 (N 868 

BK) 
оригинал, 
FULLMARK 

 

122   Касета с лента за WINCOR NIXDORF ND 77 оригинал  
123   Касета с лента за сметачна машина  (N 024ВR 2S)    
124   Клавиатура (стандартна) PS/2, кирилизирана оригинал  
125   Клавиатура (стандартна) USB, кирилизирана оригинал  
126   Компакт диск CD-R - min 24х, 700 MB - 1 бр. Verbatim  
127   Компакт диск CD-RW - min 24x, 700 MB -1 бр.    
128   Конектор RJ-11 (1 бр.)    
129   Конектор RJ-25(1 бр.) телефон    
130   Конектор RJ-45 min CAT5 (1 бр.)    
131   Копирна касета копир CANON FC 200/330 оригинал  
132   Криптиращи клещи за RJ45/RJ11    
133   Кутийка за диск CD    
134   Лента за star dp8340 (N024BK2S)    
135   Лента за принтер STAR LC-4522     
136   Лента мастилена CR 340/13 за AKUST    
137   Лента мастилена телекс RFT 2000    
138   Лента машинописна    
139   мастилена лента за PHILIPS magic3 оригинал  
140   Мастилени ролки за калкулатор "Canon"  ( IR - 40 T ) 

синьо/червени 
   

141   Мастилени ролки за калкулатор Canon MP121-DTS ( CP-20 ) 
сини 

   

142   Мастилени ролки за калкулатор Canon MP121-DTS ( CP-20 ) 
червени 

   

143   Мастилница  за HP OJ 4110 цветна    
144   Мастилница  за HP OJ 4110 черна    
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145   Мастилница  за HP PSC 1315 цветна    
146   Мастилница  за HP PSC 1315 черна    
147   мастилница hp deskjet 5150 цветна    
148   мастилница hp deskjet 5150 черна    
149   Мастилница HP DJ 5550 BLACK HP  
150   Мастилница HP DJ 5550 COLOR HP  
151   Мастилница HP DJ 6540 BLACK (C9363E)    
152   Мастилница HP DJ 6540 COLOR (C8767E)    
153   Мастилница за BROTHER MFC 590 - жълта (LC 600 Y)    
154   Мастилница за BROTHER MFC 590 - синя (LC 600 C)    
155   Мастилница за BROTHER MFC 590 - червена (LC 600 M)    
156   Мастилница за BROTHER MFC 590 - черна (LC 600 BK)    
157   Мастилница за Canon 5200 - жълта (фото)    
158   Мастилница за Canon 5200 - черна обикновена    
159   Мастилница за Canon MP 160 цветна    
160   Мастилница за Canon MP 160 черна    
161   Мастилница за Canon PIXMA IP 5200 - cyan (фото) (CLI-8C)    
162   Мастилница за Canon PIXMA IP 5200 - magenta (фото) (CLI-

8M) 
   

163   Мастилница за Canon PIXMA IP 5200 - yellow (фото) (CLI-8Y)    
164   Мастилница за Canon PIXMA IP 5200 - черна  (фото) (CLI-

8BC) 
   

165   Мастилница за Canon PIXMA IP 5200 - черна обикновена 
(PGI-5BK) 

   

166   Мастилница за Canon ВС 21    
167   Мастилница за Epson stylus C42SX-черна    
168   Мастилница за Epson stylus С42SХ-цветна    
169   Мастилница за HP 500-черна    
170   Мастилница за HP Deskjet 6540 цветна    
171   Мастилница за HP Deskjet 6540 черна    
172   Мастилница за HP DJ 3325 цветна    
173   Мастилница за HP DJ 3325 черна    
174   Мастилница за HP DJ 3820 цветна    
175   Мастилница за HP DJ 3820 черна    
176   Мастилница за HP DJ 5550 цветна - оригинал    
177   Мастилница за HP DJ 5550 черна - оригинал    
178   Мастилница за HP DJ 5652; HP PSC 1210 - черна (С 6656 AE) HP  
179   Мастилница за HP DJ 5652; HP PSC 1210 -цветна (С 6657 AE) HP  
180   Мастилница за HP DJ 610С цветна - оригинал    
181   Мастилница за HP DJ 610С черна - оригинал    
182   Мастилница за HP DJ 845c цветна    
183   Мастилница за HP DJ 845c черна    
184   Мастилница за HP DJ 910 цветна - оригинал    
185   Мастилница за HP DJ 910 черна - оригинал    
186   Мастилница за HP DJ 930C; 940С; 990С-цветна (С 6578 АЕ) HP  
187   Мастилница за HP DJ 930С; 990С -черна (51645АЕ) HP  
188   Мастилница за HP DJ 940 С - черна (С 6615 DE) HP  
189   Мастилница за HP DJ 960C цветна    
190   Мастилница за HP DJ 960C черна    
191   Мастилница за HP Photo Smart PI000 цветна оригинал оригинал  
192   Мастилница за HP Photo Smart PI000 черна оригинал оригинал  
193   Микрофон    
194   Мишка Whell Mouse PS/2 (стандартна механична мишка) оригинал  
195   Мишка оптична със скрол бутон, PS/2, USB оригинал, 

GENIUS 
 

196   Мрежови кабел 1топ    
197   Оригинален тонер за копир Ricoh Aficio MP 161 /Ricoh toner 

type 1270D 
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198   ПАТРОНИ ЗА CANON i550 комплект    
199   ПАТРОНИ ЗА CANON PIXMA iP4000 комплект    
200   ПАТРОНИ ЗА CANON PIXMA MP970 комплект    
201   Плик за диск CD c въздушни мехурчета    
202   Пликове за CD-DVD    
203   Подложка за мишка    
204   Почистващи дискети    
205   Почистващи кърпички в кутия за почистване на монитори, 

клавиатури и друга компютърна и офис техника (100 бр.) 
   

206   Почистващо CD    
207   Розетка RJ-45 CAT5 /двойна/    
208   Розетки иТР(двойни) min CAT5    
209   СЗЛ ЕТИКЕТИ 48.5/25.4 ОП.100    
210   Слушалки    
211   Слушалки с микрофон    
212   Термолента за факс апарат PANASONIC KBS-720    
213   Термолента за факс апарат PANASONIC KX-FT 932-оригинал оригинал  
214   Термотрансферна лента Brother  PC75 за Brother Fax T104    
215   Тонер  за копирна машина Triumph - adler  Desk Copy  2215    
216   Тонер RICOH AFICIO 1515 MF    
217   Тонер RICOH FT3813/Type 1205/    
218   Тонер за BROTHER HL 1030 - TN 6300    
219   Тонер за Canon LP 800 оригинал    
220   Тонер за HP LJ 1010 - 1015 оригинал оригинал, HP  
221   Тонер за HP LJ 4SI оригинал оригинал  
222   Тонер за HP LJ 5L оригинал    
223   Тонер за TOSHIBA 1370    
224   тонер за коп. машина "Minolta 1030 оригинален   
225   тонер за коп. машина "Minolta 1054    
226   Тонер за коп.машина Konica Minolta BizHub 162 оригинал  
227   Тонер за коп.машина Konica Minolta BizHub 163-оригинал оригинал  
228   Тонер за коп.машина Konica Minolta BizHub 210    
229   Тонер за копирна машина  RICOH Aficio 2015    
230   Тонер за копирна машина CANON 1010    
231   тонер за копирна машина Minolta Develop 1501    
232   Тонер за копирна машина Nashua tec 1315 оригинал оригинал  
233   Тонер за копирна машина Nashua tec 1500 оригинал оригинал  
234   Тонер за копирна машина Nashuatec EC 3715    
235   Тонер за копирна машина TOSHIBA студио Е120  оригинал  
236   Тонер за копирна машина Work Sentre 3119    
237   Тонер за копирна машина XEROX 5009    
238   Тонер за ксерокс ХЕROS C118    
239   Тонер за принтер LJ SAMSUNG ML1610    
240   Тонер касета BROTHER 9180    
241   Тонер касета CANON LBP 5200 - magenta    
242   Тонер касета CANON LBP 5200 cyan    
243   Тонер касета HP color Laser Yet 2550    
244   Тонер касета HP LJ 9000 PS (30000 копия)    
245   Тонер касета ML1610D2    
246   Тонер касета барабан за HP LJ 4500 (С 4195 А)    
247   Тонер касета за BROTHER HL 1250    
248   Тонер касета за Brother HL-1240 (TN6600) оригинал  
249   тонер касета за Canon 6010 копирна машина    
250   Тонер касета за CANON MF 4140-оригинал оригинал  
251   Тонер касета за CANON PC860-оригинал оригинал  
252   Тонер касета за HP Color LJ 1600 Жълта    
253   Тонер касета за HP Color LJ 1600 Синя    
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254   Тонер касета за HP Color LJ 1600 Червена    
255   Тонер касета за HP Color LJ 1600 Черна    
256   Тонер касета за HP Color LJ 3600 Жълта    
257   Тонер касета за HP Color LJ 3600 Синя    
258   Тонер касета за HP Color LJ 3600 Червена    
259   Тонер касета за HP Color LJ 3600 Черна    
260   Тонер касета за HP DJ 656 (6614 DE)    
261   Тонер касета за HP LJ (92298 A)    
262   Тонер касета за HP LJ (Q2612 A)    
263   Тонер касета за HP LJ 1000 черна (2000 копия) HP  
264   Тонер касета за HP LJ 1005 черна (2000 копия) HP  
265   Тонер касета за HP LJ 1020 черна (2000 копия) оригинал, HP  
266   Тонер касета за HP LJ 1022 черна (2000 копия)    
267   Тонер касета за HP LJ 1100 (2500 копия) - С4092А оригинал, HP  
268   Тонер касета за HP LJ 1150    
269   Тонер касета за HP LJ 1200 (2500 копия) - С7115А оригинал, HP  
270   Тонер касета за HP LJ 1300 (Q2613 A) оригинал, HP  
271   Тонер касета за HP LJ 2100 (5000 копия)    
272   Тонер касета за HP LJ 2200 (С 4096 А) HP  
273   Тонер касета за HP LJ 2300 D оригинал  
274   Тонер касета за HP LJ 3200 SH (15000 копия)    
275   Тонер касета за HP LJ 4 и 4+ оригинал HP  
276   Тонер касета за HP LJ 4500 - черна (С 4191 А)    
277   Тонер касета за HP LJ 4500 -цветна (3 цвята - червен, син и 

жълт) -(С4092А, С4093А,С4094 А) 
   

278   Тонер касета за HP LJ 4L (2500 копия) HP  
279   Тонер касета за HP LJ 4m+ (92298 A)    
280   Тонер касета за HP LJ 4PL (3000 копия)    
281   Тонер касета за HP LJ 5100 (C4129x)    
282   Тонер касета за HP LJ 6L (2500 копия) HP  
283   Тонер касета за HP LJ НрШр-черна (92275 А)    
284   Тонер касета за HP P2015    
285   Тонер касета за HP 5550 C9731A/Cyan оригинал, HP  
286   Тонер касета за HP 5550 C9732A/Yellow оригинал, HP  
287   Тонер касета за HP 5550 C9733A/Magenta оригинал, HP  
288   Тонер касета за HP 5550 C9734A/Black оригинал, HP  
289   Тонер касета за KYOCERA FS-1020D    
290   Тонер касета за KYOCERA FS-1800    
291   Тонер касета за Kyocera KM 1635 копирна машина    
292   Тонер касета за KYOCERA MITA FS-1010 (TK 17)    
293   Тонер касета за KYOSERA  ECOSYS 1030D    
294   Тонер касета за LexMark E 250dn    
295   Тонер касета за LEXMARK E120    
296   Тонер касета за LEXMARK E210    
297   Тонер касета за LEXMARK OPTRA E312    
298   Тонер касета за LEXMARK OPTRA T520    
299   Тонер касета за LexMark W 840    
300   Тонер касета за LEXMARK x342n     
301   Тонер касета за MINOLTA PAGE PRO 1300W - 1710567-002    
302   Тонер касета за Mita DC-1560 копирна машина    
303   Тонер касета за PANASONIC КХ Р 7100 (КХ - PDP8)    
304   Тонер касета за SAMSUNG SCX-4216    
305   Тонер касета за Star LS 04 (92275A)    
306   Тонер касета за TOSHIBA 2060 копирна машина    
307   Тонер касета за TOSHIBA E-studio копирна машина (8000 

копия) 
   

308   Тонер касета за TOSHIBA TF 610 принтер - факс    
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309   Тонер касета за XEROX  phaser - 3450    
310   Тонер касета за XEROX 3150 (3500 копия)  XEROX  
311   Тонер касета за XEROX 3150 (5000 копия) - 109R00747  XEROX  
312   Тонер касета за XEROX 3400 (4000 копия)    
313   Тонер касета за XEROX 3400 (8000 копия) - 106R00462  XEROX  
314   Тонер касета за XEROX 3450 (10000 копия) - 106R00688    
315   Тонер касета за XEROX 4400N (10000 копия)    
316   Тонер касета за XEROX 4400N (15000 копия) - 113R00628    
317   Тонер касета за XEROX 5316    
318   Тонер касета за XEROX 5500N (30000 копия) - 113R00668  оригинал, 

XEROX 
 

319   Тонер касета за XEROX 5815    
320   Тонер касета за XEROX DOCU PRINT P8ex (5000 копия)-! 

13R00296 
   

321   Тонер касета за XEROX Work Centre Pro 420    
322   Тонер касета за XEROX XC23    
323   Тонер касета за копирна Minolta EP 4233    
324   Тонер касета за копирна машина AGFA 121 оригинал  
325   Тонер касета за копирна машина CANON FC 120 ( Е 30/ Е 31)    
326   Тонер касета за копирна машина Canon NP 6512    
327   Тонер касета за копирна машина Canon NP1215    
328   Тонер касета за копирна машина Canon NP6317    
329   Тонер касета за копирна машина CANON NP6330    
330   Тонер касета за копирна машина CANON PC 11  ( А 30)    
331   Тонер касета за копирна машина Canon PC 7    
332   Тонер касета за копирна машина RICOH AF 1013 RICOH  
333   Тонер касета за копирна машина RICOH AF 1018 RICOH  
334   Тонер касета за копирна машина RICOH AF 2018 RICOH  
335   Тонер касета за копирна машина Ricon Aficio 1113    
336   Тонер касета за копирна машина TOSHIBA 1550 TOSHIBA  
337   Тонер касета за копирна машина XEROX 53 17    
338   Тонер касета за ксерокс TOSHIBA BD 2510    
339   Тонер касета за факс BROTHER 2920 оригинал  
340   Тонер касета за факс BROTHER 8070P оригинал  
341   Тонер касета за факс апарат BROTHER - 800 TR    
342   Тонер касета за факс апарат BROTHER - FAX - T 72/ T 74    
343   Тонер касета за факс апарат PANASONIC - KX - FP 80    
344   Тонер касета за факс апарат PANASONIC KX-FA 83 X (KX-

FA 83) 
PANASONIC  

345   Тонер касета за факс апарат PANASONIC KX-FL-403    
346   Тонер касета за факс апарат PANASONIC KX-FL513FX PANASONIC  
347   Тонер касета за факс апарат PANASONIC KX-FT 902    
348   Тонер касета шпула OKI PAGE 8 W LITE    
349   Тонер касети за HP LJ 2550 (ВК ),(CYAN ),(MAG ),(YELLOW)    
350   Тонер кит за копир MINOLTA EP 1030/F    
351   Тонер с номер 12036SE и чип за принтер Lexmark E120    
352   Тонер с номер E250A11E и чип запринтер Lexmark E250     
353   Тонер с номер HP115A за HP 1000    
354   Тонер с номер HP4096A за HP 2200    
355   Тонер с номер HPC4092A за HP 1100    
356   Тонер с номер HPQ 2612A за HP 1010    
357   Тонер шпула за копир XEROX 5915    
358   Тонер Шпула за факс CANON FAX L220    
359   Тонер Шпула за факс PANASONIC KX-FL511    
360   Тонер касета за копир Cannon IR 1210    
361   Тонколони    
362   Универсален почистващ спрей за мон., комп., клавиат. (250 

мл.) 
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363   ФАКС ХАРТИЯ РОЛКИ 210х26х12.5    
364   ФАКСХАРТИЯ РОЛКИ 210/26    
365   ФАКСХАРТИЯ РОЛКИ 210/40    
366   ФАКСХАРТИЯ РОЛКИ 216/25    
367   Филм за факс PAN AS KX FA 55    
368   Филм за факс PANASONIC FX 131    
369   Филм лента за GENUINE PANACONIK КХ - FA 57 Е (КХ - FA 

57E) 
   

370   Флакон със сгъстен въздух    
371   Фолио A4 за ламинатор    
372   Фолио A5 за ламинатор    
373   Хартиена ролка 57 мм еднопластова за  Canon сметачна 

машина 
   

374   Хартиена ролка 70 мм еднопластова    
375   Хартиена ролка 75 мм двупластова химизирана      
376   Цветна лента за смет. машинка KORES 

/Canon,Facit,Sharp/Gr.51 S+U 
   

377   Цветна лента за телетипна машина  KMP Gr.D 1 N 13 mm/ 
Gr.GB 1001FN 10mm 

   

378   Чист компресиран газ за почистване 400ml    
379   Копирна хартия А4    

 

Забележка:  
- Видовете и количествата по артикули, предназначени за териториалните поделения и 

ЦУ на „Български пощи” ЕАД (описани в Таблица 1),  ще бъдат уточнявани в писмените 
покани до всички потенциални изпълнители на рамковото споразумение. 

- Възложителят си запазва правото при необходимост да подменя позиции от 
посочените видове консумативи за компютърна техника, за сметка на други, като 
предложената от Изпълнителя цена не може да бъде по-висока от усреднената цена за 
същия артикул на другите потенциални изпълнители в рамковото споразумение. 

- Участникът следва да посочи търговската марка (производител) за всеки един от 
артикулите, които предлага.  

- В Таблица 2, колона «Изисквания», са посочени задължителните изисквания към 
марката на дадения консуматив. 

3. Общи изисквания за качество на предлаганите консумативи за компютърна 
техника, описани в Таблица 2: 

 3.1. Предлаганите консумативи да притежават сертификати за качество, съобразно 
изискванията на международно приетите стандарти за качество, издадени от фирмата 
производител, като производителят трябва да бъде сертифициран по EN ISO 9001.  
 3.2. Предлаганите консумативи трябва да са нови, неупотребявани и да не са спрени от 
производство към датата на доставката. За целта се представя декларация, че доставените 
изделия не са рециклирани, употребявани или спрени от производство към датата на 
изпълнение на доставката.  

4. Срок за изпълнение на доставките : 
4.1. Участникът трябва да посочи срок за изпълнение на доставките до териториалните 

поделения и ЦУ, описани в Таблица 1 (но не по-дълъг от 5 дни). 
4.2. При доставката се проверява комплектността на заявените материали и 

консумативи, съгласно подадената заявка от страна на Възложителя.  
5. Рекламации - при установени липси и/или констатирани явни или скрити дефекти, 

установени с констативен протокол от Комисия, в състав от по един представител на двете 
страни, Изпълнителят доставя липсващите или заменя дефектните консумативи с нови. 

В предложението да бъдат посочени данни за контакт, за всяка позиция от 
Таблица 1 - адрес, електронен адрес, телефон, факс и име на служител.  
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Приложение № 3а 
(Попълва се от ФЛ, прокуристи, управители, изпълнителни дериктори, търговски пълномощници на 
участника/подизпълнителя и т.н.) 

 
  
 
  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я* 
по чл. 47, ал. 1, 2 и 5  ЗОП 

 
Подписаният .................................................................................................................., 
     (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес ..................................................................................................................., л.к. № 
......................................, издадена на ..........................от ................................., 
ЕГН........................................, ..................................................................................................... 
...............................................................................................(ФЛ, прокурист, изпълнителен 
директор, управител, член на СД, член на УС и т.н) 

в....................................................................................................................................................,
 (наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ) 

със седалище и адрес на управление ........................................................, ЕИК по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър, рег. по ф.д. № ............................................. 
.................................................... на ..............................................................съд, парт. № .................., 
т.................., р............., стр............., ЕИК по БУЛСТАТ ....................................., участник открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: „Доставка на консумативи за 
компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”, 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ : 
 
 1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за 
подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по 
чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е 
обявен в несъстоятелност. 
 3. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
производство по ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е в 
открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с 
кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови нормативни актове, включително 
неговата дейност не е под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) не е 
лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

 
 6. Представляваният и/или управляваният от мен участник (подизпълнител) няма 
парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 
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7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Участникът (подизпълнителят), когото представлявам, не е сключил договор с лице 
по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

  
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 
провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

 
 
 

...............................2010 г.     ДЕКЛАРАТОР: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в 
чл. 47, ал. 4 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в 
процедурата - участник или подизпълнител, и подписва всяка страница на декларацията. 
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Приложение № 3б 
(Попълва се от ФЛ, управители, изпълнителни дериктори, членове на СД, членове на УС, 
членовете на НС на участника/подизпълнителя, както и временно изпълняващите такава 
длъжност, включително прокурист и търговски пълномощник) 

 
 
 

 Д Е К Л А Р А Ц И Я * 

по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП 
 

Подписаният ................................................................................................................, 
                                                            (име, презиме и фамилия) 
с постоянен адрес................................................................................................................., л.к. № 
..................................................., издадена на ..............................г. 
от.........................................................., ЕГН.........................................., на длъжност 
..............................................................................................., (ФЛ, прокурист, търговски 
пълномощник, управител, контрольор, член на СД, член на УС, член на НС и т.н) 
....................................................................................(наименование на ЮЛ, ФЛ, ЕТ), със 
седалище и адрес на управление....................................................................., ЕИК по чл. 23 от 
Закона за търговския регистър - ........................................, рег. по ф.д. №............... от 
.......................г. на.................................................................... съд, парт. №.............., т.........., 
р............., стр............., ЕИК по БУЛСТАТ ..........................................................., 
участник/подизпълнител в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 
„Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на 
“Български пощи” ЕАД” 
  

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ :  
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, 
данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК, за 
подкуп по чл. 301-307 от НК, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 
НК, за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК или против стопанството по 
чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация – посочва се изрично). 
 2. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е обявен в 
несъстоятелност. 
 3. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в производство по 
ликвидация / не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове. 

4. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е в открито 
производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си 
по смисъла на чл. 740 от Търговския закон / не се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови нормативни актове, включително неговата дейност не е 
под разпореждане на съда или не е преустановил дейността си. 

5. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, не е лишен от правото 
да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в 
която е извършено нарушението. 
 6. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам, няма парични 
задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (в 
случай на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията–посочва се изрично) / няма 
парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на 
данъци съгласно правните норми на държавата, в която е установено. 
 7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за 
предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация. 
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8. Участникът (подизпълнителят), в чието управление участвам не е сключил договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. 

    
 Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 НК.  

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на 
провеждане на процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от 
настъпването им. 
 
 
.......................2010 г.     ДЕКЛАРАТОР: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Обстоятелствата в настоящата декларация се отнасят за участника, за подизпълнителя и за лицата, посочени в 
чл. 47, ал. 5 ЗОП. Деклараторът зачертава ненужния текст съобразно качеството, в което се участва в 
процедурата - участник или подизпълнител. 
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Приложение № 3 в 
(попълва се от законните представители на 

участниците, участващи в процедурата) 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
  

Подписаният/та, ............................................................................................................, 
живущ/а ......................................................................................................................................, 
притежаващ/а л. карта № ….......……..………, изд. на ...............………………. от 
………………………, ЕГН ……………………………., представител на 
…………………………………………, на ………………………. (изписва се точно фирмата на 
участника), рег. по ф. дело № ………………………….. на ……………………………… съд, 
парт. № …., т. ….., р. ……, стр. ……., участник в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с обект: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на 
териториални поделения на “Български пощи” ЕАД” 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

  
 
Няма промени в обстоятелствата, подлежащи на вписване в търговския регистър към 

……………….. г. (датата на подаване на предложението), удостоверени с 
…………………………………………................................................………………. (описание на 
документа за актуално състояние от съда по регистрацията).  
 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс.  
 
 
 

Дата: ………………….. г.       Декларатор:  
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Приложение № 4 
 

  
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

 

1. Фирма /наименование/ на участника :  

...................................................................................................................................................... 

2. Седалище и адрес на управление : 

...................................................................................................................................................... 

ЕИК по Търговския регистър(или Булстат номер): ............................................................. 

ЕИК по ЗДДС: BG ..................................................................................................................... 

Телефон: ..................................................................................................................................... 

Факс: ........................................................................................................................................... 

Електронен адрес : .................................................................................................................... 

3. Адрес за кореспонденция : ................................................................................................. 

 

4. Лице за контакти : ............................................................................................................... 

Длъжност .................................................................................................................................. 

Телефон ....................................................................................................................................... 

Факс ............................................................................................................................................ 

 

5. Обслужваща банка ............................................................., сметка №, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие в процедурата (в случай, че е определена от участника в 

пари и е преведена по банковата сметка на възложителя).  

................................................................................................................................................. 

Титуляр на сметката 

................................................................................................................................................. 

 

Дата : ................................. г.  

 

Подпис и печат : .................................... 
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Приложение № 5 

(образец на оферта) 
 
 
 

ДО 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
ГР. СОФИЯ  
УЛ. “АКАД. СТЕФАН 
 МЛАДЕНОВ” № 1, БЛ.31 

 
 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 
От ………………………………………………… (наименование на участника), 

представлявано от .................................................................................... (трите имена на 
законния представител или изрично упълномощеното лице на участника), в качеството си 
на .................................................................................................................... (посочва се 
длъжността на представителя на участника) 

 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  

След като се запознах(ме) с документацията за участие в открита процедура за 
сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с 
обект: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални 
поделения на “Български пощи” ЕАД”, 

Заявяваме: 

1. Желая(ем) да участвам(е) в открита процедура за сключване на рамково 
споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с предмет: „Доставка на 
консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български 
пощи” ЕАД”, като приемаме всички условия  за участие в нея.  

При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и) всички изисквания на 
“Български пощи” ЕАД за нейното изготвяне.   

При изпълнението на поръчката ще ползвам(е)/няма да ползвам(е) 
подизпълнител.  

2. Този оферта е със срок на валидност 90 (деветдесет) дни от датата на отварянето й 
от комисията, назначена от Главния изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД. 

3. Предлаганите от мен/нас стоки ще удовлетворяват всички изисквания на 
Възложителя, описани в Приложение № 2 от документацията за участие в процедурата.  

4. Срок за изпълнение на поръчката  - ......................./не по-дълъг от 5 (пет) календарни 
дни/, считано от датата на подписване на договор, сключен въз основа на рамково 
споразумение. 

5. Приемам(е) изцяло всички изисквания на възложителя за сключване на рамково 
споразумение.  

6. Приемам(е) изцяло предложения проект на рамково споразумение и проект на 
договор и при решение за определянето ми/ни за потенциален изпълнител ще сключа(им) 
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рамковото споразумение по надлежен начин (Забележка: В случай, че не се приемат някои от 
клаузите на проекта на рамково споразумение и проекта на договор, това се указва изрично и 
към офертата за участие се прилага задължително становище по съответните клаузи).  

7. В случай, че бъда(ем) определен(и) за потенциален изпълнител по рамковото 
споразумение, се задължавам(е) да представя(им) не по-късно от деня на сключване на 
рамковото споразумение гаранция за доброто му изпълнение, съгласно условията на 
документацията.  

Приложения: 
1. Документи по раздел ІІ, буква Б от документацията за участие в процедурата – 

неразделна част от предложението; 
4. Други (по преценка на участника).* 

 

 

 

Дата : ................................ г.   Подпис и печат : 
1. ............................. (длъжност и име) 
 
2. .............................. (длъжност и име) 

 
_________________________________________________________________________ 
* Участникът има право по своя преценка да допълва офертата си извън определеното по- горе минимално 
съдържание.  
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Приложение № 6 
(образец на ценово предложение) 

 
....................................................................................................................................... 

(фирма на участника в процедурата за възлагане на обществената поръчка) 
 
 

ДО 
“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
УЛ. “АКАД. СТЕФАН 
МЛАДЕНОВ” № 1, БЛ.31 
1700 ГР. СОФИЯ  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,  
 
След като се запознах (ме) с документацията за участие в открита процедура за 

сключване на рамково споразумение с потенциални изпълнители на обществени поръчки с 
предмет: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални 
поделения на “Български пощи” ЕАД”, подписаният (те), представляващ (и) 
................................................., заявявам (е) следното: 

ПРЕДЛАГАМ (Е) следните единични цени за изпълнение на поръчката за доставка на  
консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения на “Български 
пощи” ЕАД, съгласно условията на документацията, като общата стойност е в размер на 
...……… (…..…..................................................………………………………….) лева без ДДС. 

Така предложените цени включва всички разходи за изпълнение на поръчката и 
е формирана по следния начин ......................................................................................... 
.........................................................................................................................(описва се подробно).  

 

№ 
по 
ред 

Консумативи за компютърна техника 
(Марка) 

Ед. стойност в лева, без 
вкл.ДДС 

1 ...........................  

2 ………………..  

n ………………..  

 ОБЩО: 
 
Забележка: При закупуване, в документацията ще има диск с електронна таблица на 

консумативите, която трябва да се попълни от участника и да съпровожда ценовото 
предложение при подаване на офертата. 

  
Дата : ................................ г.   Подпис и печат : 

          1. ............................... 
         (длъжност и име) 

  
         2. .............................. 

          (длъжност и име) 
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Приложение № 7 

Изх. № ........................./ .................2010 г. 

                                                                                            ДО  

                                                                            …..................................................... 

                                                                                              ………………………………….. 

                                                    

П О К А Н А 

 

До потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г. за 
определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за 
компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”, 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Централно управление на „Български пощи” ЕАД, Ви отправя покана за представяне 
на оферта за обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за компютърна 
техника за нуждите на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД”, която трябва да 
съдържа техническо и финансово предложение за определяне на изпълнител, при следните 
условия: 

 
1.Предмет на обществената поръчка – Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г. 

за определяне на потенциален изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на “Български 
пощи” ЕАД”. 

 
2.Правно и фактическо основание - чл.7, т.5, чл. 7„г”, и чл. 3, ал.1, т.1, чл.14, ал.1, т.2 

и чл. 93в, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки.  
 
3.Условия към потенциалните изпълнители по Рамково споразумение № ......... / 

.......... 2010г.:  
3.1. При представянето на офертите си в отговор на писмената покана на възложителя, 

потенциалните изпълнители по рамковото споразумение приемат и се съобразят с всички 
изисквания и условия, посочени в тази покана. Последните са в съответствие с изискванията, 
включени в рамковото споразумение и регламентирани от ЗОП. Поставянето на различни от 
тези условия и изисквания от страна на изпълнителя не ангажира по никакъв начин 
възложителя. 

3.2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника-страна по рамковото 
споразумение, определен за изпълнител по съответната доставка. 

3.3. В случай, че определеният за изпълнител не подпише договора в срок до 10 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението, възложителят определя за 
изпълнител следващия класиран участник-страна по рамковото споразумение и сключва 
договор с него. 

3.4. Договорът се подписва в срок до 10 работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението на възложителя за определяне на изпълнител и включва 
конкретните параметри на доставката, определени в писмената покана на възложителя по чл. 
93в, ал. 2, т. 1 от ЗОП и офертата. Офертата на определения за изпълнител става неразделна 
част от договора. 
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3.5. Потенциалният изпълнител следва да подпише и подпечата приложения към 
писмената покана договор /без попълнена цена/. Неговите клаузи не подлежат на 
предоговаряне след решението на възложителя за избор на изпълнител. Клаузите на договора 
се прилагат за всяка доставка за обществена поръчка, възлагана по сключеното рамково 
споразумение и не могат да бъдат изменяни за срока на действието му. 

3.6. За всяка доставка, изпълнявана по рамковото споразумение се сключва съответен 
договор по реда на глава седма “А” от ЗОП и при условията на рамковото споразумение. 

 
4. Техническа предложение - описание на предлаганите от потенциалния изпълнител 

условия за изпълнение на доставката в съответствие с Техническите изисквания (Приложение 
№1 към настоящата покана) . 

 
5. Ценово предложение - предлаганата от потенциалния изпълнител цена да се 

представя при спазване на изискванията, посочени в образеца ценовото предложение 
(Приложение № 2 към настоящата покана):  

5.1.Предлаганата обща цена следва да бъде в лева, без ДДС. 
5.2.Единични цени, без ДДС, съгласно Техническа спецификация (Приложение № 1, 

Таблица 2).  
5.3.Общата цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на 

договора.  
5.4. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването 

на предлаганите от него цени. 
 
6. Срок за изпълнение на поръчката: – ...................... /не по-дълъг от 5 (пет) 

календарни дни/, считано от датата на подписване на договор, сключен въз основа на рамково 
споразумение. 

 
7. Място на изпълнение на поръчката: –поръчката е с място на изпълнение в 

Териториалните поделения (ТП) на „Български пощи” ЕАД, описани в Техническите 
изисквания на Възложителя, съдържащи се в Приложение № 2 (Таблица 1). 

 
8. Валидност на офертата: –20 календарни дни от датата на подаване на офертата.  
 
9. Класиране на предложените оферти - класирането на предложените оферти ще 

стане по критерия „най-ниска цена” .  
 
Общата оценка на офертата на всеки потенциален изпълнител (Oi) се изчислява по 

следната формула:  
 

100×=
предложена

минимална
i Ci

Ci
O

, 

Където: 
 
O i                  - Обща оценка на i-тия потенциален изпълнител; 
С i минимална  - минималната предложена цена за консумативи от потенциалните изпълнители;   
С i предложена     - предложената цена за консумативи от i-тия потенциален изпълнител, който се 
оценява. 

 
 
Максималната обща оценка е 100 точки - класирането на потенциалните изпълнители 

се извършва в низходящ ред. 
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10. Подаване на офертата: 
10.1. Всеки потенциален изпълнител представя своята оферта, с всички съпътстващи я 

документи, в един запечатан непрозрачен плик /наричан за краткост “плика с офертата”/, 
съдържащ два плика, съгласно указаните по-долу изисквания. Ако се използват 
самозалепващи се пликове, те трябва да бъдат затворени с лепенка и участникът да подпише 
горната част на лепенката /всеки равностоен метод се приема/ 

10.2. Върху „плика с офертата” се посочват адресът, определен за предаване на 
оферти, наименованието на поръчката: Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г. за 
определяне на потенциален изпълнител на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на 
консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения на 
“ Български пощи” ЕАД”  и името на потенциалния изпълнител, адрес за кореспонденция, 
телефон, факс, лице за контакт и електронен адрес. 

10.3. В плика с офертата потенциалният изпълнител следва да постави два плика, 
отговарящи на следните изисквания: 

10.3.1. Първият плик следва да бъде запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис 
“Плик №1”, в който се поставя офертата заедно със съпътстващите я документи - неразделна 
част от самата оферта. 

10.3.2. Вторият плик следва да бъде също запечатан и непрозрачен, обозначен с надпис 
„Предлагана цена”. В него потенциалният изпълнител посочва предлаганата от него цена. 

10.4. Офертите се подават до 16.00 часа на ............................2010 г. в служба 
„Деловодството”, стая 124 в сградата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД на 
адрес : София 1700, ул.”Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, тел. 949 32 22. 

11. Място, ден и час за разглеждане на офертите – Централно управление на „БП” 
ЕАД, гр.София, ул.”Акад.Ст.Младенов” №1, бл.31, 13.30 ч. на първия работен ден, след 
изтичане на срока за подаване на оферти. 

За допълнителна информация: тел.:...................................... 
 
Приложение №1:    Технически изисквания 
Приложение №2:    Образец на ценова оферта 
Приложение №3:    Проект на договор 
 
 
 
 
 
 

                                                ДЕЯН  ДЪНЕШКИ 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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Приложение № 8 
ПРОЕКТ ! 

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ  
за изпълнение на обществена поръчка за доставка на консумативи за компютърна 

техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД  
 

№ ______/ ______ 2010 г. 
 

Днес, ………2010 г. (........................................ година), в гр. София, между: 

БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Главния изпълнителен директор ДЕЯН 
ДЪНЕШКИ, наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

1. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, 
вписано в търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  
.................., представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, 
вписано в търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  
.................., представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

3. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, 
вписано в търговския регистър на .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  
.................., представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/; 

наричани по-долу ПОТЕНЦИАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ, от друга страна, се сключи 
настоящото рамково споразумение за предварително определяне на условията по договорите 
за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на консумативи за компютърна 
техника за нуждите на териториалните поделения на “Български пощи” ЕАД”, съгласно 
Заповед № РД- ....... -.......   /  .  .2010 г. на Главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД за определяне на потенциални изпълнители, 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ПРЕДМЕТ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ: 

Чл.1. Предварително определяне на условията по договорите и изготвянето на 
офертите в отговор на писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по чл. 93в, ал.2, т.1 от ЗОП и 
техническите спецификации към нея, при възлагането на обществени поръчки с предмет 
"Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториалните поделения 
на “Български пощи” ЕАД”, които страните ще сключат в определен период от време, като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно 
негова ценова оферта, съгласно Решение № ________/_____.2010 г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
определяне на изпълнител, което е неразделна част от настоящото рамково споразумение. 
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ГЛАВА ВТОРА 
СРОК НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ 

Чл.2. Срокът на настоящето рамково споразумение е за срок от 1 (една) година и 
влиза в сила от датата на подписването му. 

Чл.3. Времетраенето и крайния срок за изпълнение на отделните дейности включени 
в предмета на настоящето споразумение се определят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при набиране на 
офертите за сключване на всеки отделен договор.  
 

ГЛАВА ТРЕТА 
ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ 

 
Чл.4. (1) Цената на договорите, сключени въз основа на настоящето споразумение, се 

образува от стойността на съответните доставки, като общата стойност на рамковото 
споразумение е в размер до 200 000 (двеста хиляди) лева, без ДДС. 

  (2) Цената по ал. 1, определена в конкретния договор за всеки вид доставка, сключен 
въз основа на настоящето споразумение, е окончателна. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
заплащането на каквито и да е други разноски, направени от изпълнителя като например: 
разходи за командировки, разходи за материали, транспортни и пощенски разноски, 
преводачески услуги и др.  

(3) Ако за срока на рамковото споразумение не е усвоена максималната сума от 
200 000 лв., ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата между стойността 
на заявеното оборудване и максималната стойност на рамковото споразумение. 

Чл.5. Плащанията по всеки сключен договор въз основа на настоящето споразумение, 
ще се извършват по банков път в срок до 10 (десет) работни дни след приемане от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, удостоверено с двустранно подписан приемно-предавателен протокол,  
придружен със съответните приложения и след представена оригинална фактура. 

Чл.6. Размерът, редът и условията на финансирането на всеки договор, сключен въз 
основа на настоящето споразумение, подлежи на детайлно уреждане в самия него.  

 
ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
Чл.7. Заплаща цената на доставката съгласно приложената оферта, която става 

неразделна част от договора, подписван на основа настоящото рамково споразумение. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ плаща цената, в срока и по начина, уговорени в настоящото рамково 
споразумение и в размера, посочен в договора, сключен на основа на рамковото 
споразумение. 

Чл.8. (1) Осигурява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ достъп до помещенията, в които ще се 
извършва доставката по Чл. 1. 

(2) Приема доставката с приемо-предавателен протокол, подписан от упълномощени 
представители на двете страни /съгласно приложение към договора, сключван на основание 
настоящото рамково споразумение/ и своевременно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязани 
недостатъци при приемането, което се отбелязва в приемо-предавателния протокол. 

Чл.9. При наличието на явни недостатъци и дефекти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 
знаел при подписването на договора той има право на една от следните възможности: 

1. да върне доставката и да иска обратно цената; 
2. да поиска отбив от цената; 
3. да иска отстраняването на недостатъците и дефектите за сметка на ИЗЪЛНИТЕЛЯ 

или замяна на дефектната доставка с нова. 
Чл.10. Рекламации за констатирани дефекти се правят не по-късно от 24 (двадесет и 

четири) часа, считани от датата на доставката и подписване на приемо-предавателния 
протокол. 
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Чл.11. (1) Отправя писмена покана по чл. 93в, ал. 2, т. 1 за доставка на консумативи 
до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение. В поканата се посочват 
техническите параметри и количества на консумативите, с които ПОТЕНЦИАЛНИЯТ 
ИЗПЪЛНИТЕЛ се съобразява при изготвяне на офертата си. Неспазването на това изискване е 
основание офертата да бъде отстранена от понататъшно участие в процедурата. 

(2) В поканата по предходната алинея се посочва срокът за представяне на оферта, 
който не може да е по-дълъг от 5 (пет) работни дни от датата на получаването. 

(3) Пази в тайна съдържанието на представените оферти. 
(4) Назначава комисия за разглеждането, оценката и класирането на офертите по 

критерия “ най-ниска цена”. 
(5) При поискване от страна на ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

предоставя възможност на последния да се запознае с протокола за работата на комисията по 
предходната алинея. При писмено поискване на потенциален изпълнител му предоставя 
заверен препис от цитирания протокол. 

(6) Организира, провежда и приключва процедурите по сключване на договор въз 
основа на настоящото рамково споразумение, спазвайки принципите на публичност, 
прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност на потенциалните 
изпълнители и недопускане на дискриминация. 

ПОТЕНЦИАЛЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

Чл.12. (1) Представя своя оферта в отговор на писмената покана на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по чл. 11, ал. 1 в срок не по-дълъг от 5 работни дни от получаването й или в срока, определен 
в писмената покана, ако той е различен. 

(2) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ представя в своята оферта предлаганите 
консумативи съгласно параметрите, заложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмената покана, като 
тези параметри трябва да се приемат за минимално изисквани.  

(3) Представеният срок на валидност на офертата не може да бъде по-кратък от 20 
календарни дни. 

(4) Ценова оферта (представя се в отделен запечатан непрозрачен плик, поставен в 
плика с офертата). 

(5) Приложеният договор за обществена поръчка, въз основа на това рамково 
споразумение, се представя в два екземпляра, попълнен /без попълнена цена/, подписан и 
подпечатан от ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Чл.13. (1) Доставя консумативите, посочени в договора, сключен на основание на 
това рамково споразумение и съгласно представената оферта, която става неразделна част от 
цитирания договор. 

(2) Доставката по предходната алинея се извършва не по-късно от 5 (пет) календарни 
дни, считано от датата на подписване на горепосочения договор. 

(3) Доставя оборудването франко в сградите на „Български пощи” ЕАД – съгласно 
приложения към писмената покана по чл. 11, ал. 1 от рамковото споразумение на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) За всяка доставка, доставена по сключен договор на основание на това рамково 
споразумение, се подписва приемно-предавателен протокол между страните, в който се 
отбелязват всички констатирани дефекти. 

Чл.14. Договорът, сключен на основание това рамково споразумение се счита за 
изпълнен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписване на приемно-предавателния 
протокол по чл. 8, ал. 2, без забележки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.15. В случай, че до изпълнение на договора предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
консумативи бъдат спрени от производство, последният се задължава да достави консумативи 
с еднакви или по-добри технически параметри на същата стойност. 

Чл.16. (1) Доставя консумативите в оригинална обичайна опаковка, точно 
съответствие по параметри, придружени с инструкции за монтаж и експлоатация и 
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опаковъчни листа, като на основание Закона за защита на потребителите и за правилата в 
търговията предоставя проспекти и упътвания за доставените консумативи. 

(2) Декларира, че консумативите се състоят от оригинални, фабрично нови 
компоненти, отговарящи на посочените от производителя спецификации и гарантира 
безупречното им функциониране съгласно приложената спецификация, считано от деня на 
подписване на приемо-предавателния протокол. 

(3) При установени рекламации, във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с 
явни или скрити дефекти на доставените консумативи за компютърна техника, Изпълнителят 
следва да достави/подмени липсващите и/или некачествените консумативи в срок от 24 
(двадесет и четири) часа, считани от часа, отбелязан на констативния протокол. 

Чл.17. (1) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължават в срок не по-късно от 
15 календарни дни преди изтичане срока на валидност на депозираното пред 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверение за актуално състояние да представи ново такова 
удостоверение със срок на валидност 6 месеца от датата на издаването му от компетентния 
съд в оригинал или нотариално заверено копие. 

(2) Уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всяко обстоятелство, подлежащо на вписване в 
съдебния регистър към окръжния съд по регистрация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 14 календарни 
дни след вписването му. 

(3) При промяна на обстоятелства от значение за изпълнение на задълженията на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящото рамково споразумение (като сервизни договори, оторизации, 
сертификати и др.), както и на адреса му за кореспонденция, последният уведомява 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 14 календарни дни след настъпването на тези обстоятелства. 

 
 
 
 

ГЛАВА ПЕТА 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 18. Преди сключването на всеки конкретен договор за изпълнение на някоя от 

доставките, посочени в настоящето споразумение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: 
1. Отправя покана до всички потенциални изпълнители по рамковото споразумение 

за представяне на оферта, като определя условията за изпълнение на договора и документите, 
които следва да се представят от страна на ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ; 

2. Определя подходящ срок за представяне на  оферти; 
3. Определя за изпълнител на съответния договор ПОТЕНЦИАЛНИЯ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, предложил най – добра оферта, съгласно критерия по чл. 19. 
Чл. 19. (1) Критерия за оценка при избор на ИЗПЪЛНИТЕЛ е „най-ниска цена” . 
(2) Методика за определяне на общата оценка на предложенията: 
1. Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват от комисията въз 

основа на критерия “най-ниска цена” и в съответствие с  предварително обявените от 
Възложителя  условия. 

2. “най-ниска цена” се определя от сумата на отношението  минималната върху 
предложена цена за всяка единица.  

Общата оценка на офертата на всеки потенциален изпълнител (Oi) се изчислява по 
следната формула:  

 

100×=
предложена

минимална
i Ci

Ci
O

, 

Където: 
 
O i                  - Обща оценка на i-тия потенциален изпълнител; 
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С i минимална - минималната предложена цена за консумативи от потенциалните изпълнители;   
С i предложена - предложената цена за консумативи от i-тия потенциален изпълнител, който се 
оценява. 

 
3. Максималната обща оценка е 100 точки - класирането на участниците се извършва 

в низходящ ред. 

 
 
 

ГЛАВА ШЕСТА 
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл.20. (1) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ е длъжен да внесе гаранция за добро 

изпълнение в размер на 1000 лева (хиляда) и да представи на Възложителя заверено копие на 
вносните документи при подписване на настоящото рамково споразумение. Гаранцията се 
внася по банкова сметка на “Български пощи” ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN 
BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF  

(2) ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ отправя писмено искане до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за освобождаване на гаранцията за изпълнение най-рано 10 (десет) работни дни след 
изтичане на срока, за който се сключва настоящото рамково споразумение. 

(3) Гаранцията по ал. 1 се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай, че 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ не изпълни задълженията си по чл. 1 от това рамково 
споразумение и договорите, сключени на негово основание или ги изпълни лошо. 

(4) Гаранцията по ал. 1 се задържа в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в случай, че 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ откаже да сключи договор на основание настоящото 
рамково споразумение след като е избран за такъв, съгласно правилата на настоящото 
споразумение и ЗОП. 

Чл.21. (1) Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите, сключен с 
някой от потенциалните изпълнители въз основа на настоящето споразумение, е в размер на 5 
% от стойността им.  

(2) Гаранцията се представя под формата на парична сума, която се превежда по 
банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN 
BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF. 

Чл.22. Гаранцията за добро изпълнение по всеки един от договорите се освобождава в 
срок от 10 (десет) работни дни след приключване изпълнението на съответния ДОГОВОР и 
приемане на работата от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да се дължат лихви на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение при условия и по ред 
определени в съответния договор.  
 
 
 
 

ГЛАВА СЕДМА 
ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 
Чл.24. При неизпълнение на клаузите на това рамково споразумение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на  ПОТЕНЦИАЛНИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ неустойка в размер на 2% 
от стойността на рамковото споразумение. 

Чл.25. При неизпълнение на клаузите на това рамково споразумение, 
ПОТЕНЦИАЛНИЯТ ИЗПЪЛНИТЕЛ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % 
от стойността на рамковото споразумение. 

Чл.26. Плащането на неустойки не лишава изправната страна по договора от правото 
й да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 
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ГЛАВА ОСМА 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО И РЕКЛАМАЦИИ: 

 
Чл.27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя сертификати за качество при доставката на 

консумативи, съобразно изискванията на международно приетите стандарти за качество, 
издадени от фирмата производител, като производителят трябва да бъде сертифициран по EN 
ISO 9001.  

Чл.28. Предлаганите консумативи трябва да са нови и неупотребявани и да не са 
спрени от производство към датата на доставката. За целта при доставка се представя 
декларация, че доставените изделия не са рециклирани, или употребявани, или спрени от 
производство към датата на изпълнение на доставката.  

Чл. 29. При установени рекламации, във връзка с липси и/или недостатъци, свързани 
с явни или скрити дефекти на доставените консумативи за компютърна техника, 
Изпълнителят следва да достави/подмени липсващите и/или некачествените консумативи в 
срок от 24 (двадесет и четири) часа, считани от часа, отбелязан на констативния протокол.  
Чл.30. (1) Евентуалните дефекти се констатират задължително с протокол, в присъствието на 
упълномощени представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(2) В случай, че по установения с това рамково споразумение начин бъдат констатирани до 
три дефекта, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подменя позициите от посочените видове консумативи за 
компютърна техника, за сметка на други, като предложената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена не 
може да бъде по-висока от усреднената цена за същия артикул на другите потенциални 
изпълнители в рамковото споразумение. 

 
 
 
 

ГЛАВА ДЕВЕТА 
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

 
Чл.31. Рискът от случайно погиване и/или повреждане на доставката по договора, 

сключен на основание настоящото рамково споразумение, преминава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 

Чл.32. Рамковото споразумение се прекратява: 
а) с изтичане на срока, за който е сключено или при изчерпване на определената 

обща стойност на това рамково споразумение; 
б) при настъпване на невъзможност на някоя от страните да изпълнява задълженията 

си по него след сключването му. В този случай насрещната страна може да иска обезщетение 
за нанесени вреди. 

Чл.33. (1) Страните по настоящото рамково споразумение са длъжни да изпълняват 
задълженията си по него добросъвестно и без да злоупотребяват с правата, които то им дава.  

(2) В случай на злоупотреба от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да развали рамковото споразумение, сключено с него след като му представи 
възможност да отстрани негативните резултати от действията си в подходящ срок. 

(3) Злоупотреба с права от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е налице, когато са 
констатирани повече от 3 случая на доставка на консумативи с по-ниски характеристики от 
оферираните. Злоупотребата се установява с поне три вписвания по констативните протоколи 
за съответните доставки и по реда на чл. 30 от това споразумение. 

(4) Злоупотреба от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е налице при грубо нарушаване на 
задълженията му по настоящото рамково споразумение и на договорите, сключени на негово 
основание. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да развали рамковото споразумение, след 
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като му представи възможност да отстрани негативните резултати от действията си в 
подходящ срок. 

(5) Независимо от реализирането на възможностите по ал. 2 и ал. 4, страните по 
рамковото споразумение могат да сезират за злоупотреби и нарушения на условията му 
Комисията за защита на конкуренцията, както и да търсят правата си пред съда. 

Чл.34. Рамковото споразумение се сключи на основание глава седма “А” от ЗОП и 
действащото гражданско законодателство. 

Чл.35. Възникналите спорове между страните се решават по взаимно съгласие, а при 
непостигане на такова - от съда. 

 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА ДЕСЕТА 
АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 

Чл.36. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат: 
 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 
• Факс: 02/962 53 29 
• На вниманието на: г-н ДЕЯН ДЪНЕШКИ - Главен изпълнителен директор 
• Банкова сметка: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF, 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
 

 
ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 

 
Приложение №1 – Гаранция  за изпълнение на рамковото споразумение. 
Приложение № 2 – Документи, издадени от съответните компетентни органи за 

удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП:  
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1. Свидетелство за съдимост на......................................................................; 
2. Удостоверение, издадено от................................., че изпълнителят не е в производство по 
ликвидация ;  
3. Удостоверение, издадено от...................................., че изпълнителят не е в несъстоятелност 
или в производство за обявяване в несъстоятелност;  
4. Удостоверение от съответната териториална дирекция на НАП, че изпълнителят няма 
парични задължения към държавата по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс;  
5. Удостоверение от съответната община, че изпълнителят няма парични задължения към 
общината по смисъла на чл.162, ал.2 или чл.87 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс. 

Настоящото рамково споразумение, заедно с описа на приложенията към него се 
състои от ..... (.........) страници и бе съставен и подписан в четири еднообразни екземпляра, по 
един за всяка от страните. 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ПОТЕНЦИАЛНИТЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ: 
 

_____________________              1._____________________,  

             / ДЕЯН ДЪНЕШКИ /               /........................................../     

ГЛАВЕН ИЗП. ДИРЕКТОР                                       ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ
  

                                                                                             2. ______________________, 

                                                                                                              /........................................../ 

                                                                                       ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ 

                                                                                             3. ______________________, 

                                                                                                              /........................................../ 

                                                                                                      ИЗП. ДИРЕКТОР/ УПРАВИТЕЛ 
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Приложение № 9 
ПРОЕКТ 

 
ДОГОВОР   

по Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г.  
за „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите на териториални поделения 

на “Български пощи” ЕАД”  
 

Днес, ................... 2010 г. (.............................................................................. две хиляди и 
седма година), в град София, между: 
 

1. БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, ул. 
”Академик Стефан Младенов” №1, вписано в Търговския регистър на Агенцията по 
вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от главния изпълнителен директор ДЕЯН 
ДЪНЕШКИ, наричано по-нататък “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

и 

2. ......................................, със седалище и адрес на управление  гр. ........................, 
вписано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК ................................, 
представлявано от .........................................., в качеството си на .................................................. 
наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна, 

 
(“Възложителят” и “Изпълнителят” също, наричани по-долу заедно "Страни" или поотделно 
"Страна"); 
 

На основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените поръчки въз основа на сключено 
Рамково споразумение № ......... / .......... 2010г. за определяне на потенциален изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на консумативи за компютърна техника за нуждите 
на териториални поделения на “Български пощи” ЕАД” и при условията на класираната на 
първо място оферта, съгласно Заповед №....................../................. 2010 г. на Главния 
изпълнителен директор на “Български пощи” ЕАД, се сключи настоящият  Договор. 

 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Член 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да достави консумативи за 

компютърна техника за нуждите на „Български пощи” ЕАД, съгласно Техническите 
изисквания на Възложителя, съдържащи се в Приложение № 1 неразделна част от настоящия 
договор. 
 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

Член 2. Настоящият договор се сключва за срок от ................ дни и влиза в сила от 
датата на подписването му. 

Член 3. Обществената поръчка е с място на изпълнение в Териториалните поделения 
(ТП) на „Български пощи” ЕАД и , описани в Техническите изисквания на Възложителя, 
съдържащи се в Приложение № 1 (Таблица 1), за сметка на Изпълнителя. 

 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Член 4. За изпълнение предмета на договора Възложителят се задължава да заплати на 

Изпълнителя цена в размер до  ..................... лева 
(..................................................................................................................), без включен ДДС. 

4.1. Общата сума на договора е за доставката, по чл. 1.   
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4.2. За изпълнение на доставката, предмет на договора, Възложителят заплаща на 
Изпълнителя сумата на заявените консумативи за компютърна техника, по посочени цени в 
Приложение № 2, неразделна част от договора. Единичните цени на консумативите за 
компютърна техника са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора.  

4.3. Възложителят заплаща стойността на доставените консумативи, по банков път, в 10 
(десет) дневен срок, с платежно нареждане, по банкова сметка и приложен приемо-
предавателен протокол, за извършените доставки на консумативи за компютърна техника, по 
сметка на Изпълнителя в Банка ......................................, клон ................................., Банкова 
сметка № .............................., Банков код : .......................................,  

 
ІV. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

Член 5. Собствеността върху доставката, предмет на този договор, преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на предаването й в Териториалните поделения (ТП) и 
Централно управление на „Български пощи” ЕАД, за което се съставя и подписва двустранен 
приемно-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От момента на 
подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават всички рискове. 

Член 6. В приемно-предавателния протокол се вписва вид на стоката, получените 
количества и се отразяват видими дефекти. 

 
V. ОПАКОВКА  

Член 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявените консумативи за 
компютърна техника в оригинална опаковка и по начин, годен за нейното транспортиране до 
склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без рискове за увреждането й. 
 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 

 Член 8. Изпълнителят е длъжен: 
8.1 Да доставя консумативите за компютърна техника, за своя сметка до сградите на ТП 

на “Български пощи” ЕАД и Централно управление, описани в чл. 3 от настоящия договор, в 
срок до ....... час/ден.  

8.2 При установени рекламации във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с явни 
или скрити дефекти на доставени консумативи, да ги достави/подмени за своя сметка в срок 
от 24 (двадесет и четири) часа, считани от часа, отбелязан на констативния протокол, след 
получаване на консумативите от Възложителя. 

8.3 Да подменя позиции от посочените видове консумативи за компютърна техника, за 
сметка на други, като предложената от него цена не може да бъде по-висока от усреднената 
цена за същия артикул на другите потенциални изпълнители в рамковото споразумение. 

 
 Член 9. Изпълнителят има право: 

9.1 Да получи уговорената цена на консумативите за компютърна техника в размер, 
начин и срок, посочени в настоящия договор. 
 
 Член 10. Възложителят е длъжен: 

10.1. Да заплати на Изпълнителя уговорената цена в размер, начин и срок, посочени в 
настоящия договор. 

10.2. При получаване на доставката да проверява по количества и артикули 
консумативите за компютърна техника, в съответствие с подадените Техническите 
изисквания, съдържащи се в Приложение № 1 .  
 

Член 11. Възложителят има право: 
11.1.  Да изисква точно изпълнение на договора от Изпълнителя. 
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11.2. В срок от 24 (двадесет и четири) часа, след получаване на консумативите за 
компютърна техника, при установени рекламации във връзка с липси и/или недостатъци, 
свързани с явни или скрити дефекти, да изисква същите да бъдат доставяни/подменяни за 
сметка на Изпълнителя. Липсите и/или недостатъците, се установяват с констативен 
протокол от Комисия, включваща по един представител от двете страни. 

11.3. Да изисква и получава точна информация относно изпълнението на договора по 
места на извършване на доставките. 

11.4. Да иска замяна на определен вид или количество от консумативи с друг вид, за 
предмета на договора, в съответствие с подадените Технически изисквания (съдържащи се в 
Приложение № 1),  в рамките на стойността посочена в чл. 4.  
 
 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ  
 

Член 12. При установени рекламации, във връзка с липси и/или недостатъци, свързани с 
явни или скрити дефекти на доставените консумативи за компютърна техника, Изпълнителят 
следва да достави/подмени липсващите и/или некачествените консумативи в срок от 24 
(двадесет и четири) часа, считани от часа, отбелязан в констативния протокол по чл. 11.2.  
 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
Член 13. При забава на Възложителя да плати стойността на доставените консумативи с 

повече от 5 (пет) работни дни след определения в чл. 4.3. срок, същият дължи законна лихва 
върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

13.1. В случай, че Изпълнителят не изпълни задължението си по чл. 8.2., Възложителят 
намалява цената на съответната доставка със стойността на некачествените консумативи за 
компютърна техника.  

13.2. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, неизправната страна дължи 
на изправната неустойка в размер на 0,1 % върху общата цена на договора за всеки просрочен 
ден, но не повече от 10 % от цялата сума. В случай, че неизправна страна е Изпълнителят, 
Възложителят упражнява правата си по чл. 20 от договора.  

 
 

ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
Член 14. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя 

гаранция за изпълнение на договора в размер на ................................... 
(............................................................................................................) лева, представляваща 5 % 
/пет на сто/ от стойността на договора.  

Член 15. Гаранцията се представя под формата на парична сума, която се превежда по 
банковата сметка на “Български пощи” ЕАД в „РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД, IBAN 
BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF. 

Член 16. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 10-дневен срок от 
изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Член 17. В случай на прекратяване на Договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
гаранцията за изпълнение на Договора не се възстановява. 

Член 18. В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задължения по 
този Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част от 
гаранцията за изпълнение на Договора. 

Член 19. В случаите, посочени в чл.17 и чл.18, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

Член 20. Възложителят освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него. 
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Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 21. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 

 21.1. С изтичане на уговорения срок.  
 21.2. По взаимно съгласие между двете страни, изразено писмено.  
21.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
21.4. Всяка от страните има правото едностранно да прекрати договора с писмено 

предизвестие в случай на виновно неизпълнение на задълженията по договора от другата 
страна. С предизвестието се дава срок за доброволно изпълнение от неизправната страна, 
който не може да бъде по-дълъг от 5 (пет) календарни дни. 

 
ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
Член 22. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението му, 

причинено в резултат на непреодолима сила. 
22.1. “Непреодолима сила” по смисъла на този Договор е всяко непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла на §1, т.14 от Допълнителната 
разпоредба на ЗОП и чл. 306 от Търговския закон, възникнало след сключването му, което 
прави невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

22.2.  Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била 
в забава към момента на възникване на непреодолимата сила, тя не може да се позовава на 
нея, при положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение непреодолимата 
сила не е била възникнала. 

22.3.  Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по чл.12, ако 
засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и загубите. 

22.4.  Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 
уведоми писмено другата страна в 5-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.  

22.5.  Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на задълженията по 
Договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на действие на 
непреодолимата сила. 

22.6.  Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради чиято 
небрежност или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

22.7.  Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила. 
 

 
ХIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

 
Член 23. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство.  
Член 24. Споровете по тълкуването и прилагането на този Договор се решават по пътя 

на преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за 
решаване пред компетентния български съд по реда на ГПК.  

Член 25. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите 
по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.   
 
 

ХІIІ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ  
 
Член 26. За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат:  
 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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• Адрес: ..................................... 
• Факс: 
• На вниманието на:  
• Банкова сметка: IBAN......................................., BIC ......................., 

Банка.............................................., Банков клон  
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов“ № 1, бл. 31 
• Факс: 02/962 53 29 
• На вниманието на: г-н ДЕЯН ДЪНЕШКИ - Главен изпълнителен 

директор 
• Банкова сметка: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF, 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
 
Договорът, заедно с описа на приложенията към него се състои от ...... (........) страници 

и бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 
 

Приложение № 1 - Технически изисквания; 
Приложение № 2 – Ценова оферта; 
Приложение № 3 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
 

За Възложителя:      За Изпълнителя: 
 
/ ДЕЯН ДЪНЕШКИ /     /......................................./   
Главен изпълнителен директор                         Управител  
 


