
Приложение № 1 

 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

„Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи" 
ЕАД”  

 

1. Обект на обществената поръчка: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация 
в системата на „Български пощи" ЕАД”. 

2. Място на изпълнение – в 28 РУ/ОПС на “Български пощи” ЕАД, определени в Таблица 1 и 
Централно управление на „Български пощи”, гр. София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов” 
№1, бл.31. 

Таблица 1 

№ Наименование на РУ/ОПС „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  

 
3. Извънгаранционното сервизно обслужване на компютърната техника включва 
следните основни дейности: 



1) Инсталация на софтуер:  
- Инсталация на операционна система 
- Инсталация на драйвери и помощни програми 
- Възстановяване на информация от изтрити или повредени носители - твърди дискове, 
Flash памети и др.  
- Диагностика на компютри - отстраняване на вируси, оптимизиране на компютърната 
система, настройка на програмни продукти 

2) Ремонт и профилактика на монитори:  
- Ремонт на обикновени (CRT) монитори  
- Ремонт на плоски (LCD - TFT) монитори 

3) Ремонт и профилактика на компютри (настолни компютри): 
- Профилактика -почистване и смазване на вентилаторите на компютърната система 
- Ремонт на настолни компютри и подмяна на вентилаторите 
- Ремонт и профилактика на дънни платки и смяна на кондензатори 

4) Ремонт и профилактика на лаптопи (преносими компютри): 
- Профилактика на лаптоп с почистване на вентилаторите 
- Ремонт и профилактика на дънни платки и оперативна памет 
- Ремонт захранващ куплунг на дънна платка  
- Ремонтиране или подмяна пантите на капака  
- Ремонт на дисплей 

5) Ремонт и профилактика на принтери: 
- Ремонт и профилактика на матрични принтери 
- Ремонт и профилактика на мастилено струйни принтери 
- Ремонт и профилактика на лазерни принтери  

6) Ремонт на захранващи блокове: 
- Ремонт на адаптери за лаптопи и монитор LCD/TFT 
- Ремонт или подмяна на захранващи блокове за настолни компютри 

Забележка:  
1. Всички разходи по транспорт, разглобяване, диагностика, ремонт, включително пълен 

функционален тест, оформяне на документация както и вложения труд, следва да са включени в 
предложените цени за ремонт и сервизна поддръжка. 

2. Софтуерът, както и съпътстващите го лицензи се предоставят от Възложителя. 
 

4. Общи изисквания. 
4.2. Участниците трябва да имат опит в поддържането и сервизирането на компютърна и 

офис техника. 
4.3. Възлагането на конкретна ремонтна дейност се извършва по заявка на Възложителя. 
4.4. Влаганите в ремонта модули, елементи и части се предоставят от Възложителя. В 

случай, че Възложителят не може да осигури дефектиралият модул/част, същият се заплаща на 
Изпълнителя на пазарна цена.  

4.6. Всички профилактични процедури, ако се налагат, се съгласуват по вид и време с 
Възложителя. 

 

5. Изисквания за ремонт и сервизно обслужване. 

5.1. Ремонта и сервизното обслужване трябва да се извършва в РУ и ОПС на “Български 
пощи” ЕАД, като приемането за ремонт и приключването му /вкл. превоз обратно от 
изпълнителя/ се извършва до адреса на териториалното поделение (Таблица 1), съгласно 



сроковете, посочени в т.5.5. и  т.5.6.  
5.2. Извършените дейности, както и подменените части се описват в Протокол за ремонт, 

като се оформят надлежно с всички съпровождащи документи.  
5.3. Сервизната фирма осигурява приемане на заявки за обслужване в работно време не 

по-малко от 8 часа и 5 дни седмично. 
5.4. Сервизната фирма осигурява лица и комуникации за консултиране на потребителите 

от „Български пощи” ЕАД по спиране и въвеждане в нормална работа на техниката – след 
ремонт, не по-малко от 10 часа, 6 дни от седмицата. 

5.5. Времето за сервизна реакция след получаване на заявката да е не по-голямо от 2 (два) 
часа, след подаването на заявка от лицето за контакти на Възложителя (на e-mail адрес, WEB 
форма, или в краен случай - факс). 

5.6. Срокът за отстраняване на повредата да е не по-голям от 48 часа (от деня на 
получаване на заявката) за София и за страната.  

5.7. Ремонта и сервизното обслужване следва да бъде осъществявано при спазване 
изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на 
компютърната техника. 

 
6. Гаранционни срокове. 

6.1. Гаранционният срок на отремонтираната техника, трябва да бъде не по-малък от 3 
(три) месеца.  

6.2. За начало на гаранционният срок се счита датата на приемането на сервизираната 
техника, която се посочва в приемно-предавателният протокол. 

 

В предложението да бъдат посочени данни за контакт, - адрес, електронен адрес, телефон, 
факс и име на служител, на който ще се изпращат заявки. 

 



Приложение №2 
/образец на техническо предложение/ 

/наименование на участника/ 
ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД УЛ. „АКАД. 
СТЕФАН МЛАДЕНОВ" №1, БЛОК 31 1700 - 
СОФИЯ 

 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.101а, ал.2 от 

ЗОП с предмет: „ Ремонт на компютърна техника, въведена в експлоатация в системата на 
„Български пощи” ЕАД”  

 
 
 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
В отговор на публикувана от Вас публична покана за изпълнение на обществена поръчка с 

предмет: „Ремонт на компютърна техника, въведена в експлоатация в системата на „Български 
пощи” ЕАД”, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение, като 
декларираме, че: 

1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническата спецификация - Приложение №1 към поканата на възложителя. 

2. Приемам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката за срок от 18 месеца от 
датата на сключване на договора. 

3. Предлагам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката, в съответствие с 
изискванията на Техническите изисквания /Приложение №1/ на възложителя, с място на 
изпълнение на услугата на територията на: в 28 областни пощенски станции и Централно 
управление на „Български пощи” ЕАД, определени в Приложение 1, гр.София 1700, ул. 
„Академик Стефан Младенов” №1, бл.31.* 

4. Настоящата оферта е валидна за срок от.....дни /не по-малко от 60 /шестдесет/ 
календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

5. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето 
ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин.** 

 
Дата:...../......./2012г.                                   Подпис и печат: ..................... 
                                                                                            /длъжност и име/ 
 
Забележки:  
*Участникът задължително представя подробно описание на дейностите и организацията 

на работа, които възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката съгласно Техническата 
спецификация /Приложение №1/, като следва да декларира техническото и ресурсно 
обезпечаване изпълнението на услугата. 

** В случай, че не се приемат някои от клаузите по проекта на договора, това се указва 
изрично и към офертата за участие се прилага задължително становище по съответната клауза. 



Приложение №3 
 

СПРАВКА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 
 
 
1. Фирма /наименование/ на участника : 

2. Седалище и адрес на управление : 

ЕИК по Търговския регистър:............................................................. 

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 : ............................2012г.                                  Подпис и печат..................... 
 
 



Приложение №4 
/образец на ценово предложение/ 

/наименование на участника/ 
 

 
ДО 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА 
„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД УЛ. „АКАД. 
СТЕФАН МЛАДЕНОВ" №1, БЛОК 31 1700 
- СОФИЯ 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 

След като се запознах(ме) с изискванията за участие в поканата за възлагане на малка 
обществена поръчка с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в 
системата на „Български пощи" ЕАД”, с  Възложител „Български пощи” ЕАД, подписаният 
(те), представляващ (и) ................................................., заявявам (е) следното: 

 
ПРЕДЛАГАМ (Е) следните единични цени за изпълнение на поръчката с обект: „Ремонт 

на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи" ЕАД”, 
съгласно изискванията посочени в поканата.  

Така предложените цени включват всички разходи за изпълнение на поръчката и са 
формирани по следния начин (описва се подробно).  

 
Ремонтни дейности Цена в лева, без 

ДДС 
Инсталация на софтуер  

Инсталация на операционна система  
Инсталация на драйвери и помощни програми  
Възстановяване на информация от изтрити или повредени носители - 
твърди дискове, Flash памети и др. 

 

Диагностика на компютри - отстраняване на вируси, оптимизиране на 
компютърната система, настройка на програмни продукти 

 

Ремонт и профилактика на монитори  
Ремонт на обикновени (CRT) монитори  
Ремонт на плоски (LCD - TFT) монитори  

Ремонт и профилактика на компютри (настолни компютри)  
Профилактика -почистване и смазване на вентилаторите на компютърната 
система 

 

Ремонт на настолни компютри и подмяна на вентилаторите  
Ремонт и профилактика на дънни платки и смяна на кондензатори  

Ремонт и профилактика на лаптопи (преносими компютри)  
Профилактика на лаптоп с почистване на вентилаторите  
Ремонт и профилактика на дънни платки и оперативна памет  
Ремонт захранващ куплунг на дънна платка  
Ремонтиране или подмяна пантите на капака  
Ремонт на дисплей  

Ремонт и профилактика на принтери  
Ремонт и профилактика на матрични принтери  
Ремонт и профилактика на мастилено струйни принтери  
Ремонт и профилактика на лазерни принтери  

Ремонт на захранващи блокове  
Ремонт на адаптери за лаптопи и монитор LCD/TFT  



Ремонт или подмяна на захранващи блокове за настолни компютри  
общо  

Забележка:  
1. Всички разходи по транспорт, разглобяване, диагностика, ремонт, включително пълен 

функционален тест, оформяне на документация както и вложения труд, следва да са включени в 
предложените цени за ремонт и сервизна поддръжка. 

2. Софтуерът, както и съпътстващите го лицензи се предоставят от Възложителя. 
 
 
 

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

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

  
           

2. .............................. 
              (длъжност и име) 



Приложение № 5 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 

ДОГОВОР   
 

 
 

Днес, …………............2012 г., в гр. 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 .................... съд по фирмено дело № ......................, ИН №  
.................., представлявано от .............. – ............. ........./длъжността  на  лицето/, 
наричано по-нататък “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна. 
 

На основание чл.101e, ал.1 от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка 
чрез публичната покана с предмет: „Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в 
системата на „Български пощи" ЕАД” и утвърден от Възложителя протокол от .................. г. от 
заседание на длъжностните лица, определени със Заповед № .................. на главния 
изпълнителен директор, се сключи настоящият договор. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Член 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва ремонт и 

сервизна поддръжка на компютърна техника, въведена в експлоатация в системата на 
„Български пощи" ЕАД, съгласно Техническите изисквания на Възложителя, съдържащи се в 
Приложение № 1, неразделна част от настоящият договор.  
 

ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 
 

Член 2. Настоящият договор се сключва за срок до 18 (осемнадесет) месеца и влиза в сила 
от датата на подписването му. 

 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Член 3. За изпълнение предмета на договора Възложителят се задължава да заплаща на 

Изпълнителя ежемесечни суми за извършени ремонтни дейности, като максималната стойност 
на договора е до 50 000  (петдесет хиляди) лева, без включен ДДС. 

(1) Общата сума на договора е за срока, посочен в чл. 2.   
(2) За изпълнение на услугата, предмет на договора, Възложителят заплаща на 

Изпълнителя сумата за извършените ремонтни дейности през съответния месец, по посочени 
цени в Приложение № 2, неразделна част от договора.  

(3) Общият сбор на месечните суми за извършени ремонтни дейности не може да 
надхвърля  сумата, посочена в чл. 3 от настоящия договор.  

(4) Възложителят заплаща по банков път ежемесечно стойността на извършените 
ремонтни дейности, в 10 (десет)-дневен срок, след представяне на фактура и приложени копия 
от приемно-предавателните протоколи  за извършените ремонти през съответния месец, по 
сметка на Изпълнителя в Банка ......................................, клон ................................., Банкова 



сметка № .............................., Банков код : .............................,  
(5) Ако за срока на договора не е усвоена максималната сума до 50 000 лв., Възложителят 

не дължи на Изпълнителя разликата между общата стойност на платените месечни суми и 
максималната стойност на договора. 
 

ІV. МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Член 4. Обществената поръчка е с място на изпълнение в 28 РУ/ОПС и Централно 

управление на „Български пощи” ЕАД, гр.София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, 
бл.31 , определени в Приложение 1. 

(1) Извършените дейности, както и частите за подмяна се описват в Протокол за ремонт, 
който се оформя надлежно с всички съпровождащи документи. 

(2) Влаганите в ремонта модули, елементи и части се предоставят от Възложителя.  
(3) За всяка доставка на модул/част от Възложителят се изготвя двустранен приемно-

предавателен протокол между страните. 
 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Член 5. Изпълнителят има право да получи уговорената цена за извършване на ремонт и 

сервизна поддръжка на компютърната техника в размер, начин и срок, посочени в р.III от 
настоящият договор. 

 
Член 6. Изпълнителят се задължава: 
(1) Да приема в териториалното поделение на  „Български пощи” ЕАД дефектната техника 

в рамките на 2 (два) часа, след подаването на заявка от лицето за контакти на Възложителя (на 
e-mail адрес, WEB форма, или в краен случай - факс). 

(2) При възможност да отстранява повредите на място при Възложителя, а при по тежки 
и сложни ремонти -  в най-кратък срок, в сервиза на Изпълнителя. 

(3) Да извършва всички ремонти, задължително съпроводени с профилактика и проверка 
на техническо-експлоатационните характеристики на техническите средства. 

(4) Да осигурява приемане на заявки за обслужване в работно време не по-малко от 8 часа 
и 5 дни седмично. 

(5) Да отстранява повредата за срок не по-голям от 48 часа (от деня на получаване на 
заявката) за София и за страната. 

(6) Да приема от Възложителя влаганите в ремонта модули, елементи и части.  
 
Член 7. Възложителят има право: 
(1)  Да изисква точно изпълнение на задълженията на Изпълнителя по договора. 
(2) Да изисква и получава точна информация относно изпълнението на договора. 
(3) Да изисква всички профилактични процедури, ако се налагат, да се съгласуват по вид и 

време с Възложителя. 
 
Член 8. Възложителят е длъжен: 
(1) Да заплати на Изпълнителя уговорената цена за извършване на ремонт и сервизна 

поддръжка на компютърната техника в размер, начин и срок, посочени в р.III от настоящият 
договор. 

(2) Да изготвя и предоставя на Изпълнителя писмени заявки (на e-mail адрес, WEB 
форма, или в краен случай - факс) за количествата и вида на дефектиралата техника и 
необходимите резервни части. 

(3) Да осигурява влаганите в ремонта модули, елементи и части.  
(4) Да приеме отремонтираната техника от Изпълнителя, за което се изготвя двустранен 

приемно-предавателен протокол между страните. 
 
Член 9. Извършените дейности, както и частите за подмяна се описват в Протокол за 

ремонт, който се оформя надлежно с всички съпровождащи документи. 
  



VІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ 
 
Член 10.  Гаранционният срок на отремонтираната техника, е ........... /не по-малък от 3 

(три) месеца/.  
(1) За начало на гаранционният срок се счита датата на приемането на отремонтираната 

техника, която се посочва в приемно-предавателният протокол. 
 
VІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
Член 11. При забава на Възложителя да плати стойността на извършените услуги с повече 

от 5 (пет) работни дни след определения в чл. 3, ал.4 срок, същият дължи законна лихва върху 
дължимата сума за всеки просрочен ден. 

(1) При забавяне изпълнението или не осигуряване на договорените параметри на 
услугите специфицирани в Приложение 1, предмет на настоящия договор, с повече от десет 
дни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % върху 
ежемесечни суми за извършени ремонтни дейности за всеки просрочен ден, но не повече от 
10% от стойността. 

(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.  

 
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Член 12. Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:   
(1) С изтичане на уговорения срок и неговото изпълнение. 
(2) С изчерпване на средствата в размер по чл. 3 
(3) По взаимно съгласие между двете страни, изразено писмено.  
(4) Едностранно, с 30-дневно писмено предизвестие от всяка страна по настоящия договор. 
 
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
 
Член 13. При подписване на настоящия договор Изпълнителят, представя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на ................................... (..................................................) лева, 
представляваща 3 % /три на сто/ от стойността на договора.  

/(1)В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 
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 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 
под формата на банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от българска банка, с 
която банката писмено и безусловно да се задължи да плати на “ Български пощи” ЕАД при 
предявяване, сумата на гаранцията за участие. Срокът на банковата гаранция следва да бъде 
15 календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в чл.2 Оригиналът на 
банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката./ 

Член 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него.  

Член 15. Гаранцията за изпълнение на Договора се освобождава в 15-дневен срок от 
изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Член 16. В случай на прекратяване на Договора по причина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
гаранцията за изпълнение на Договора не се възстановява. 

Член 17. 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 18. В случаите, посочени в чл. 16 и чл. 17  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

 



         Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ  
 

Член 19. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от 
действащото българско законодателство.  

Член 20. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по 
чл. 33, ал. 1 от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.   
 

ХІ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ  
 
Член 21. (1) За валидни адреси и валидни банкови сметки на страните да се считат:  

1.ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: …………………………. 
• Банкова сметка: IBAN  ………………………….., BIC:.................,  
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов “ № 1, бл. 31 
• Банкова сметка: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF, 

Райфайзенбанк (България) ЕАД 
(2) Лица за контакт: 

 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   
Име, Фамилия.......................... 
тел: .......................................... 
длъжност:................................ 
 

 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   
Име, Фамилия.......................... 
тел: .......................................... 
длъжност:................................ 

 
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 - неразделна част от настоящия договор: 
Приложение №1 – Технически изисквания. 
Приложение №2 – Техническо предложение. 
Приложение №3 – Справка за административни сведения за участника. 
Приложение №4 – Ценово предложение. 
Приложение №5 – Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
Приложение №6 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:........................           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ......................... 
/Деян Дънешки/                                                    /......................................./ 
 
Съгласували: 
Директор на дирекция «Правна дейност»........................................................................................../Н. Симеонова/ 
 
Директор на дирекция «Финанси и икономика»........................................................................./Цв. Костадинова/ 
 
Директор на дирекция «Информационни и комуникационни технологии”…………………........../Б. Георгиев/ 
 
Изготвил: ……………………………./............................../ 



Приложение № 6 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 

 
 
 
Долуподписаният/-та, 
ЕГН:..............., л.к. № .................., изд. на............. от МВР - ............, в качеството ми на 
............................................... (ФЛ, прокурист, изпълнителен директор, управител, член на СД, 
член на УС и т.н) на............................................................................................ (изписва се точно 
наименованието  на  участника  -  ФЛ/ЮЛ),     със  седалище  и  адрес  на  управление 
..................................................................................................................................., ЕИК 
..................... на Търговски регистър към Агенция по вписванията на Република България, 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 
„Ремонт на компютърна техника въведена в експлоатация в системата на „Български пощи" 
ЕАД”, гр.София 1700, ул. „Академик Стефан Младенов” №1, бл.31, с настоящата 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на обществена поръчка. 
2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора. 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от НК. 
 
 
 
Дата: ................2012 г.                                               Декларатор:.................................. 


