
Приложение № 1 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА  СПЕЦИФИКАЦИЯ  

за доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД 

 

 
 1. Обект на обществената поръчка: „Доставка на хигиенни материали за нуждите на 
„Български пощи” ЕАД”. 
 

2. Изисквани хигиенни материали (номенклатурен списък): Посочени са в Таблица 
№ 1. Количествата са ориентировъчни и могат да се променят или заменят. 

2.1. Участникът следва да посочи търговската марка (производител) за всеки един от 
артикулите, включени в номенклатурния списък.  

 
3. Общи изисквания за качество на предлаганите хигиенни материали: 
3.1. Участниците да представят прeдложение за продуктите си - срок на годност в 

рамките на определения период на договора при нормална предписана употреба. 
3.2. Всеки от доставените хигиенни материали трябва да притежава стикер за произход 

на продукта с адресна информация за фирмата производител, както срока на годност и 
условията, при които се използва. 

 
4. Срок за изпълнение на заявките: Доставките ще бъдат осъществени на 2 (две) 

партиди, като количествата по артикули ще бъдат уточнявани при предварително подадени 
заявки от страна на “Български пощи” ЕАД. 
 4.1. Участникът трябва да посочи срок за изпълнение на доставките, след подаването на 
писмена заявка от страна на Възложителя не по - голям от 15 (петнадесет) календарни дни. 

4.2. При доставката се проверява окомплектоваността на заявените материали, 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 с по един представител от двете страни, 
Изпълнителят заменя дефектните материали с нови. 

 
 6. Място на изпълнение на обществената поръчка. 
 Доставките на хигиенните материали следва да се осъществяват със собствен превоз на 

Изпълнителя, до сградите на „Български пощи” ЕАД, както следва:  
6.1. Регионално управление "Западен регион" - София, намиращо се на адрес: 1081 

София, ул. "Владайска" № 33; 

6.2. Регионално управление "Южен централен регион"- Пловдив, намиращо се на 
адрес: 4000 Пловдив, пл.“Централен” № 1; 

6.3. Регионално управление "Североизточен регион"- Варна, намиращо се на адрес: 9000 
Варна, бул.“Съборни” № 42;  

6.4. Регионално управление "Югоизточен регион"- Бургас, намиращо се на адрес: 8000 
Бургас, ул.“Цар Петър” № 2;  
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 6.5. Регионално управление "Северен централен регион"- Плевен, намиращо се на адрес: 
5800 Плевен, ул.“Хан Крум” № 3; 

6.6. Български разменно-сортировъчен център -гр. София, намиращ се на адрес:             
гр. София, кв. „Нова Враждебна”, ул. „Челопешко шосе” № 31; 

6.7. Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика” – гр. София, 
намиращо се на адрес: 1612 София, ул. „Хайдушка поляна” № 8;  

6.8. Централно управление на „Български пощи” ЕАД – гр. София, намиращо се на 
адрес: 1700 София, Студентски град, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31; 

6.9.  Специализирано поделение ИМС/ БУЛПОСТ– намиращо се на адрес: 1000 София, 
ул. „Самуил” № 79. 

7. Други условия: Включените в Таблица № 1 артикули не са изчерпателни по 
отношение на възможните видове хигиенни материали, които ще бъдат поръчвани. 

Възложителят си запазва правото да променя броя на артикулите от посочените в 
Таблица № 1, както и да поръчва други хигиенни материали. Участниците трябва да са в 
състояние да изпълнят допълнителни заявки, като същевременно ценовите оферти на 
участниците, трябва да са базирани единствено на артикулите, посочени в Таблица № 1 
към Техническите спесификации. 

8. Количество на стоките, предмет на поръчката са както следва :  
            Таблица № 1 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРНА 
ЕДИНИЦА

ОБЩО 
БРОЙ

  ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ     

1 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 гр. хлор/л., 
пластмасова бутилка, 1 л. Брой  6536 

2 Кислол – обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни възли, мивки, фаянс 
и канали, пластмасова бутилка, 1 л. Брой 3284 

3 Тризон Брой 20 

4 Почистващ гел за WC – предназначен за дезинфекция и почистване под ръба на 
тоалетната чиния; пластмасова бутилка; 750 ml Брой 1835 

5 

Препарат за под – течен, универсален, почистващ концентрат в различни аромати; 
да почиства до блясък всички миещи се повърхности; да не оставя петна и 
лепкавост по повърхностите и да осигурява дълготраен приятен аромат в затворени 
помещения; пластмасова  бутилка, 1 л. 

Брой 6512 

6 Препарат за мрамор – течен, универсален  препарат, почистващ  в  дълбочина 
теракота, фаянс и мрамор, пластмасова бутилка 0,750 л. Брой 691 

7 

Препарат за измиване на прозорци – предназначен за измиване на стъкла и 
гладки повърхности от изкуствени материали; с антистатично действие; да не 
оставя следи и да създава защитен слой срещу праха и замърсяванията; 
пулверизатор с пълнител  (комплект),  500 ml  

Брой 1951 

8 

Пълнител за препарат за измиване на прозорци - предназначен за измиване на 
стъкла и гладки повърхности от изкуствени материали; с антистатично  действие; да 
не оставя следи и да създава защитен слой срещу праха и замърсяванията; 
пълнител,  500 ml 

Брой 1158 

9  Гелообразен препарат за съдове - 500 мл Брой 130 

10 
Абразивен почистващ препарат - за дезинфекция и измиване на фаянсови 
повърхности, мрамор и теракота; предназначен за отстраняване на трудни за 
почистване петна и замърсявания; пластмасова опакова от 500 г. 

Брой 1263 
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11 Миещ препарат за домакински съдове – препарат за измиване на домакински 
съдове и прибори за хранене; с активни омекотители; пластмасова бутилка, 500 ml Брой 805 

12 Веро 500 мл. Брой 200 
13 Препарат за отпушване на мивки - прахообразен, пакет 0.100 кг Пакет  523 

14 Прах за пране – универсален, подходящ за автоматично и ръчно пране, картонена 
кутия, 0,6 кг. Брой 2514 

15 Течен сапун - антибактериален, гелообразен, ароматизиран, с козметични съставки, 
пластмасова бутилка, 1 л. Брой 3834 

16 Тоалетен сапун – ароматизиран, с глицерин, 75 г. Брой 4067 
17 Каша за измиване на ръце, опаковка по 1 кг Кг.  331 
18 Хлорна вар - 0.5 кг Кг. 104 
19 Спирт, 95 градуса, 1 л. Брой 74 

  ДОМАКИНСКИ ПОСОБИЯ     

1 
Ръкавици  – домакински, от 100% клинично тестван латекс, водонепромокаеми, 
плътни, подплатени с чист памук за абсорбиране на влагата, в три стандартни 
размера: М, L, ХL; чифт 

Чифт  813 

2 Ръкавици - латекс, медицински с пудра (талк), не стерилни, за еднократна 
употреба, размер № 8, 105 мм ± 3, 100 бр. в кутия Кутия 70 

3 Метла обикновена с дълга дървена дръжка Брой  816 
4 Метла обикновена – без допълнителна дървена дръжка Брой 80 

5 Метла - Четка за под – без дръжка, от изкуствено синтетично влакно, плътна, с 
универсален накрайник, с резба за поставяне на дръжка Брой  886 

6 Лопатка за смет – пластмаса, с дълга вертикална дръжка Комплект 366 

7 Бърсалка за под  – въже за под, тип  “Гигант”,  200 гр., от  хигроскопична памучна 
материя, абсорбиращо,  да не оставя следи Брой  2554 

8 Дръжка за четка за под / за бърсалка за под  - от INOХ, универсален накрайник с 
резба, дължина 130 см Брой  1551 

9 Кофа с цедка (изтисквач) - от здрава пластмаса, кръгла, цветна, с удобна дръжка, 
вместимост 12 литра Брой  537 

10 

Подочистачка със сменяема гъба – с метален механизъм за изцеждане и 
телескопична дръжка; изработена от здрави материали, издържащи на киселини и 
корозия; подходяща за всички видове повърхности – плочки, паркет и др.; да 
абсорбира 10 пъти повече мърсотия от обикновените гъби  

Брой 149 

11 Резервна гъба за подочистачка Брой 150 

12 Кърпи, домакински - мокри попивателни кърпи; абсорбиращи до няколко пъти 
своето тегло, подсилени със здрави нишки, комплект 3 броя Комплект 889 

13 
Кърпи – универсална, суха и мека кърпа за почистване на прах и замърсени 
повърхности, да не образува мъх, използваща се за сухо и мокро почистване; размер 
38х38 см, комплект - 3 броя 

Комплект 889 

14 Домакинска гъба с канал – дунапренова, с абразивна част Брой 1557 
15 Тел за съдове Брой 50 
16 Стъклочистачка - с дълга метална дръжка, чупещо се рамо, с дунапрен и гума Брой 157 

17 Поставка за течен сапун – стенна, от удароустойчива непрозрачна пластмаса, с 
дозатор, непозволяващ произволно изтичане на сапун, вместимост 0,55 литра Брой 152 

18 Четка за WC – от цветна пластмаса, комплект с кръгла поставка Комплект 186 
19 Тоалетна дъска Брой 30 
20 Кошче за отпадъци - твърдо, цветно, от полипропилен, вместимост  14 л. Брой 451 
21 Чували за смет – вместимост 35 л; ролка, 30 бр. в опаковка, размер 50х60 см Опаковка 2702 

22 Чували за смет - вместимост 60 л., от полиетилен, за еднократна употреба, цвят 
черен Брой 2000 

23 Чували за смет - вместимост 90 л., от полиетилен, за еднократна употреба, цвят 
черен Брой 2100 
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24 
Чували за смет – от полипропилен; със здраво звезднообразно дъно, което не 
пропуска течности; навити в компактна ролка; размер 80х110 см; вместимост 130 
л.; 10 броя в опаковка 

Опаковка 301 

25 Полиетиленови чували, 100 микрона, 70/90 Брой 200 
26 Полиетиленови чували, размер 70х100 см Опаковка 100 

27 Кърпи  за ръце, хартиени – за еднократна употреба, направени от 100 % чиста 
целулоза, двупластови, бял цвят, брой къса – 100, 2 рула в опаковка Опаковка 200 

28 Кърпи  за ръце, хартиени – за еднократна употреба, предназначени за дозатор  Пакет 30 

29 Полиетиленови торбички – с дръжки/тип потник/ размер 27/50 см, издръжливост 
до 5 кг, пакет по 100 броя Пакет 120 

30 Памучни парцали - минимален размер 30х40 см, чисти и обезпрашени, 
необходими за почистване на фини детайли на полиграфическите машини. Кг. 440 

31 Течен ароматизатор за WC – да хигиенизира, ароматизира и действа срещу 
котления камък, кошничка и пълнител, комплект Комплект 24 

32 Салфетки, хартиени - направена от 100 % чиста целулоза, еднопластови, бял цвят, 
релефни, 100 броя в пакет, размер 30х30 см Пакет 10 

33 Тоалетна хартия - двупластова, направена от 100 % чиста целулоза, 4 ролки в 
пакет Пакет 240 

34 Автошампоан, 10 л. Брой 2 
 

Забележка: 

• Ръкавици – домакински, трябва да отговарят на следните условия: пластмасови и изолиращи, 
устойчиви на химикали, разтворители, бои, лакове и лепила. 

• Кашата за ръце, трябва да отговаря на следните условия: да бъде паста за печатари, с абразив за 
отстраняване на устойчиви замърсявания в полиграфията, опаковка по 1 кг. 

 

 

 

  
 



                                 Приложение № 2 
                                                                                                                                            /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 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  
по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: 

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД   
 
 

               УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
              След като се запознах /-ме с поканата за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД, чрез публична 
покана долуподписаният/-те  

…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
заявяваме следното: 
 

Предлагам/- е обща цена за изпълнение на поръчката, представляваща сума от 
единичните цени за артикулите, посочени в Таблица № 1 в размер на ……….. 
/…………..…………………….……../ лв. без включен ДДС.  

 
Така предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнение на поръчката, 
включително разходите по транспорт и др. 

           
                   

    Таблица № 1 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ  МЕРНА 
ЕДИНИЦА

ОБЩО 
БРОЙ 

ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА без 

ДДС  

ОБЩА 
ЦЕНА 
без ДДС

  ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ       

1 Белина - обикновена, за цялостна дезинфекция, съдържа до 20 
гр. хлор/л., пластмасова бутилка, 1 л. Брой  6536 

  

2 Кислол – обикновен, за дезинфекция и измиване на санитарни 
възли, мивки, фаянс и канали, пластмасова бутилка, 1 л. Брой 3284 

  

3 Тризон Брой 20   



4 
Почистващ гел за WC – предназначен за дезинфекция и 
почистване под ръба на тоалетната чиния; пластмасова 
бутилка; 750 ml 

Брой 1835 
  

5 

Препарат за под – течен, универсален, почистващ концентрат 
в различни аромати; да почиства до блясък всички миещи се 
повърхности; да не оставя петна и лепкавост по повърхностите 
и да осигурява дълготраен приятен аромат в затворени 
помещения; пластмасова  бутилка, 1 л. 

Брой 6512 

  

6 
Препарат за мрамор – течен, универсален  препарат, 
почистващ  в  дълбочина теракота, фаянс и мрамор, 
пластмасова бутилка 0,750 л. 

Брой 691 
  

7 

Препарат за измиване на прозорци – предназначен за 
измиване на стъкла и гладки повърхности от изкуствени 
материали; с антистатично действие; да не оставя следи и да 
създава защитен слой срещу праха и замърсяванията; 
пулверизатор с пълнител  (комплект),  500 ml  

Брой 1951 

  

8 

Пълнител за препарат за измиване на прозорци - 
предназначен за измиване на стъкла и гладки повърхности от 
изкуствени материали; с антистатично  действие; да не оставя 
следи и да създава защитен слой срещу праха и 
замърсяванията; пълнител,  500 ml 

Брой 1158 

  

9  Гелообразен препарат за съдове - 500 мл Брой 130   

10 

Абразивен почистващ препарат - за дезинфекция и измиване 
на фаянсови повърхности, мрамор и теракота; предназначен за 
отстраняване на трудни за почистване петна и замърсявания; 
пластмасова опакова от 500 г. 

Брой 1263 

  

11 
Миещ препарат за домакински съдове – препарат за 
измиване на домакински съдове и прибори за хранене; с 
активни омекотители; пластмасова бутилка, 500 ml 

Брой 805 
  

12 Веро 500 мл. Брой 200   

13 Препарат за отпушване на мивки - прахообразен, пакет 
0.100 кг Пакет  523   

14 Прах за пране – универсален, подходящ за автоматично и 
ръчно пране, картонена кутия, 0,6 кг. Брой 2514   

15 Течен сапун - антибактериален, гелообразен, ароматизиран, с 
козметични съставки, пластмасова бутилка, 1 л. Брой 3834 

  

16 Тоалетен сапун – ароматизиран, с глицерин, 75 г. Брой 4067   
17 Каша за измиване на ръце, опаковка по 1 кг Кг.  331   
18 Хлорна вар - 0.5 кг Кг. 104   
19 Спирт, 95 градуса, 1 л. Брой 74   

  ДОМАКИНСКИ ПОСОБИЯ       

1 

Ръкавици  – домакински, от 100% клинично тестван латекс, 
водонепромокаеми, плътни, подплатени с чист памук за 
абсорбиране на влагата, в три стандартни размера: М, L, ХL; 
чифт 

Чифт  813 

  

2 
Ръкавици - латекс, медицински с пудра (талк), не стерилни, 
за еднократна употреба, размер № 8, 105 мм ± 3, 100 бр. в 
кутия 

Кутия 70 
  

3 Метла обикновена с дълга дървена дръжка Брой  816   

4 Метла обикновена – без допълнителна дървена дръжка Брой 80   

5 
Метла - Четка за под – без дръжка, от изкуствено синтетично 
влакно, плътна, с универсален накрайник, с резба за поставяне 
на дръжка 

Брой  886 
  

6 Лопатка за смет – пластмаса, с дълга вертикална дръжка Комплект 366   

7 Бърсалка за под  – въже за под, тип  “Гигант”,  200 гр., от  
хигроскопична памучна материя, абсорбиращо,  да не оставя Брой  2554 

  



следи 

8 Дръжка за четка за под / за бърсалка за под  - от INOХ, 
универсален накрайник с резба, дължина 130 см Брой  1551   

9 Кофа с цедка (изтисквач) - от здрава пластмаса, кръгла, 
цветна, с удобна дръжка, вместимост 12 литра Брой  537 

  

10 

Подочистачка със сменяема гъба – с метален механизъм за 
изцеждане и телескопична дръжка; изработена от здрави 
материали, издържащи на киселини и корозия; подходяща за 
всички видове повърхности – плочки, паркет и др.; да 
абсорбира 10 пъти повече мърсотия от обикновените гъби  

Брой 149 

  

11 Резервна гъба за подочистачка Брой 150   

12 
Кърпи, домакински - мокри попивателни кърпи; 
абсорбиращи до няколко пъти своето тегло, подсилени със 
здрави нишки, комплект 3 броя 

Комплект 889 
  

13 
Кърпи – универсална, суха и мека кърпа за почистване на прах 
и замърсени повърхности, да не образува мъх, използваща се за 
сухо и мокро почистване; размер 38х38 см, комплект - 3 броя 

Комплект 889 
  

14 Домакинска гъба с канал – дунапренова, с абразивна част Брой 1557   
15 Тел за съдове Брой 50   

16 Стъклочистачка - с дълга метална дръжка, чупещо се рамо, с 
дунапрен и гума Брой 157   

17 
Поставка за течен сапун – стенна, от удароустойчива 
непрозрачна пластмаса, с дозатор, непозволяващ произволно 
изтичане на сапун, вместимост 0,55 литра 

Брой 152 
  

18 Четка за WC – от цветна пластмаса, комплект с кръгла 
поставка Комплект 186   

19 Тоалетна дъска Брой 30   

20 Кошче за отпадъци - твърдо, цветно, от полипропилен, 
вместимост  14 л. Брой 451   

21 Чували за смет – вместимост 35 л; ролка, 30 бр. в опаковка, 
размер 50х60 см Опаковка 2702   

22 Чували за смет - вместимост 60 л., от полиетилен, за 
еднократна употреба, цвят черен Брой 2000   

23 Чували за смет - вместимост 90 л., от полиетилен, за 
еднократна употреба, цвят черен Брой 2100 

  

24 
Чували за смет – от полипропилен; със здраво звезднообразно 
дъно, което не пропуска течности; навити в компактна ролка; 
размер 80х110 см; вместимост 130 л.; 10 броя в опаковка 

Опаковка 301 
  

25 Полиетиленови чували, 100 микрона, 70/90 Брой 200   
26 Полиетиленови чували, размер 70х100 см Опаковка 100   

27 
Кърпи  за ръце, хартиени – за еднократна употреба, 
направени от 100 % чиста целулоза, двупластови, бял цвят, 
брой къса – 100, 2 рула в опаковка 

Опаковка 200 
  

28 Кърпи  за ръце, хартиени – за еднократна употреба, 
предназначени за дозатор  Пакет 30   

29 Полиетиленови торбички – с дръжки/тип потник/ размер 
27/50 см, издръжливост до 5 кг, пакет по 100 броя Пакет 120   

30 
Памучни парцали - минимален размер 30х40 см, чисти и 
обезпрашени, необходими за почистване на фини детайли на 
полиграфическите машини. 

Кг. 440 
  

31 
Течен ароматизатор за WC – да хигиенизира, ароматизира и 
действа срещу котления камък, кошничка и пълнител, 
комплект 

Комплект 24 
  

32 
Салфетки, хартиени - направена от 100 % чиста целулоза, 
еднопластови, бял цвят, релефни, 100 броя в пакет, размер 
30х30 см 

Пакет 10 
  



33 Тоалетна хартия - двупластова, направена от 100 % чиста 
целулоза, 4 ролки в пакет Пакет 240 

  

34 Автошампоан, 10 л. Брой 2   
     

       ОБЩА ЦЕНА  без ДДС: 

 

Забележка: 

• Ръкавици – домакински, трябва да отговарят на следните условия: пластмасови и 
изолиращи, устойчиви на химикали, разтворители, бои, лакове и лепила. 

• Кашата за ръце, трябва да отговаря на следните условия: да бъде паста за печатари, с 
абразив за отстраняване на устойчиви замърсявания в полиграфията, опаковка по 1 кг. 

 
 
 
 
 
 
                  Дата: .....2012 г.                                                   Подпис и печат: ………………… 
                                                                                                                                  /длъжност и име/ 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение №3 
/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: 
Доставка на хигиенни материали за нуждите на „Български пощи” ЕАД 

                         
 
            УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
            В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: Доставка на хигиенни материали за нуждите 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 доставките по предмета на поръчката в срок от 
……, след получаване от Възложителя на заявка. 

3. Предлагам/е да изпълня/им доставките по предмета на поръчката,в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация /Приложение №1/ на 
Възложителя, както следва: 

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

 
 
                              4. Настоящата оферта е валидна не по - малко 30 дни, считано от крайния срок за 

получаване на офертите. 
 
 
 
                               
                  Дата: ...... 2012 г.                                                  Подпис и печат: ………………… 
                                                                                                                                            /длъжност и име/   



                                                                                                                                                       

  Приложение №4 

 

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

                                                                                                                                             /длъжност и име/ 
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