
Приложение № 1 

 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  

 
„Управление на печатните услуги в Централно управление на „Български пощи” ЕАД” 

 

І. Описание на предмета на поръчката 

1. Предмет на обществената поръчка: „Управление на печатните услуги в Централно 
управление на „Български пощи” ЕАД”. 

2. Място на изпълнение –Централно управление на „Български пощи”, гр. София 1700, ул. 
„Академик Стефан Младенов” №1, бл.31. 

1.3. Срок за изпълнение на поръчката: 18 месеца от датата на сключване на договора. 
1.4. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния 

срок за получаване на предложението. 
1.5. Оценяването на подадените оферти – ще се извърши по критерия „икономически 

най-изгодна оферта”.  
Оценка на офертите  
 
Икономически най-изгодна оферта, при следните показатели: 
1. Техническа оценка с относителна тежест:      60 % 
2. Предлагана цена за 1 отпечатана черно-бяла страница формат А4:   40 % 
 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответната им относителна тежест и 
съгласно комплексна оценка по следната формула: 

 
1. ТО = p1 x 30% + p2 x 10% + p3 x 20% 

2. ЦО = p4  x 40% 
3. КО = ТО + ЦО 
Където: 

  ТО – комплексна оценка по техническите показатели 
  ЦО – комплексна оценка на предлаганата цена на страница 
  КО – комплексна оценка на офертата 
            р 1,2,3,4 – оценка на офертата по 4-те показателя; 

 

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка: 

№ Показател Тежест на показателя в 
оценката (КО) в % 

Показатели за техническа оценка  
1. Предоставяне на допълнителна функционалност за 

управлението и контрола на печата за всички 
устройства 

30 % 

2. Предложен срок на реакция  10 % 
3.  Предложен срок за отстраняване на сервизен проблем 20% 

Общо за техническите показатели 60 % 
Финансови показатели 
4. Предлагана цена за 1 отпечатана черно-бяла страница 

формат А4 
40 % 

Общо за финансови показатели 40 % 
ОБЩО: 100 % 

 
Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва: 
 
Относно техническата оценка: 



Показател Указания за определяне на оценката 
1. Предоставяне на 
допълнителна 
функционалност за 
управлението и контрола 
на печата за всички 
предложени устройства 
по т. 1. 

На оценка подлежат предложените от всеки участник функции за 
управление и контрол на печата за всички предложени устройства по 
т. 1. 
Оценката по този показател е експертна и максималният брой точки е 
100. 
Участникът предложил машини и услуга с най-много 
функционалности получава максималният брой точки по показателя. 
Всеки следващ участник получава 10 точки по –малко. 

2. Предложен срок на 
реакция (не повече от 24 
часа и не-малко от 1 час) 

На оценка подлежи предложения срок на реакция.  
Максималната оценка по този показател е 100 точки. 
Участникът предложил най-нисък срок получава максималният брой 
точки по показателя. Всеки следващ участник се оценява по 
формулата: 

Минимален предложен  
срок на реакция  

х 100 точки 
Срок на реакция предложен от съответния 
участник    

 

3. Предложен срок за 
отстраняване на сервизен 
проблем (не повече от 2 
работни дни и не по-
малко от 1 час) 

На оценка подлежи предложения срок за отстраняване на сервизен 
проблем. 
Максималната оценка по този показател е 100 точки. 
Участникът предложил най-нисък срок получава максималният брой 
точки по показателя. Всеки следващ участник се оценява по 
формулата: 

Минимален предложен  
срок за отстраняване на сервизен проблем  

х 100 точки 
Срок за отстраняване на сервизен проблем, 
предложен от съответния участник    

 

 
Относно финансовите предложения: 

Показател Указания за определяне на оценката 
4. Предлагана цена за 
1 отпечатана черно-
бяла страница 
формат А4 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. 
Участникът предложил най-ниска цена получава максималният брой точки 
по показателя. Всеки следващ участник се оценява по формулата: 
 

Най-ниска предложена цена  
х 100 точки 

Цена, предложена от съответния участник 
 

    
Крайно класиране на участниците 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като 
на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 

 
ІІ. Изисквания за участие. Документи, които следва да се представят към офертата 
 
1. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения за 

участника /Приложение №3/; 
2. Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър. Чуждестранно юридическо лице представя еквивалентен документ, 
издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установено. 

3. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на 
Възложителя /Приложение №2/ и изискванията на поканата за участие, в образеца на техническото 
предложение. Участникът следва да декларира и опише в свободен текст възможност за техническо и 
финансово обезпечаване на изпълнението на поръчката. 

4. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без ДДС, в 
съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение /Приложение 
№4/, което задължително съдържа: 

4.1. единична цена без ДДС; 
4.2. цените са твърди и не подлежат на преразглеждане за срока на договора; 



4.3. всички грешки или пропуски при изчисляването на предлаганите от участника цени са за 
негова сметка. 

5. Декларация от законния представител на участника, че приема условията на приложения към 
поканата проект на договор /Приложение №6/. 

6. участникът трябва да е реализирал специфичен оборот от услуги с предмет сходен на 
настоящата поръчка, за последните три финансови години, а именно 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в 
размер не по-малко от 150000 лева – за доказване на изискването участникът следва да 
представи копие от отчетите на приходи и разходи за предходните 3 финансови години  и 
справка за оборота сходен с предмета на поръчката. 

7. участниците следва да имат квалифициран персонал, който да осигури сервизното 
обслужване на техниката – за доказването на това обстоятелство участникът представя списък 
на лицата, отговорни за изпълнение на поръчката както и копия от дипломи, сертификати и 
други. 

 

8. Срок за изпълнение на поръчката: 18 месеца от датата на сключване на договора. 
9. Срок на валидност на офертата: не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни от крайния 

срок за получаване на предложението. 
 

 
ІІІ. Техническа спецификация: 
За изпълнение на поръчката е необходимо да бъде предоставена услуга за управление на 

печата на „Български пощи” ЕАД както следва: 
1. Да се осигури и предостави техника, която да бъде обезпечена с всички необходими 

консумативи, резервни части и сервизно обслужване. Предоставената техника следва да има 
следните минимални технически характеристики. Оферта, която не отговаря на 
минималните изисквания за техниката няма да бъде разглеждана от Комисията. 

1.1. Мултифункционална копирна машина формат А3 – 3 броя, със следните минимални 
технически характеристики: 

• Черно-бял копир, мрежови принтер, мрежови скенер 
• Функции на скенера – сканиране към e-mail, папка 
• Скорост на печат: мин. 20 стр/мин А4 
• Автоматичен подавач за едностранни и двустранни оригинали 
• Автоматичен дуплекс 
• Памет: мин. 256 MB 
• Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
• Входящ капацитет на хартията: мин. 600 листа 
• Принтерски езици: PCL5е, PCL6 
• Минимално месечно натоварване: 15 000 страници 

1.2. Мултифункционална копирна машина формат А3 – 1 брой, със следните минимални 
технически характеристики: 

• Черно-бял копир, мрежови принтер, мрежови скенер 
• Функции на скенера – сканиране към e-mail, папка 
• Скорост на печат: мин. 35 стр/мин А4 
• Автоматичен подавач за едностранни и двустранни оригинали 
• Автоматичен дуплекс 
• Памет: мин. 384 MB 
• Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
• Входящ капацитет на хартията: мин. 1050 листа 
• Принтерски езици: PCL5е, PCL6 
• Минимално месечно натоварване: 25 000 страници 

1.3. Мрежови лазерен принтер формат А4 – 5 броя, със следните минимални технически 
характеристики: 

• Скорост на печат: Мин. 30 стр/мин А4 



• Автоматичен дуплекс 
• Памет: мин. 256 MB 
• Интерфейс: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX 
• Входящ капацитет на хартията: мин. 650 листа 
• Принтерски езици: PCL5, PCL6, Adobe® PostScript® 3™ 
• Минимално месечно натоварване: 25 000 страници 

 

 
2. Допълнителна функционалност за управлението и контрола на печата за всички 

устройства по т. 1.: 
 

• Автоматично   известяване   към   доставчика  за   необходимост  за   смяна   на 
изразходван консуматив  или  необходимост от извършване друга сервизна 
дейност;  

• Ежемесечни справки за броя на отпечатаните страници по потребители и 
устройства; 

3. Срок за сервизна реакция и доставка на консумативи – не повече от 24 часа.  
4. Срок за отстраняване на възникнала повреда – не повече от 2 работни дни. 
5. Офертата на участниците трябва да бъде комплексна и да включва цялостно изпълнение 

на поръчката. 
  



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: „Управление на печатните услуги в Централно управление на 
„Български пощи” ЕАД”  

 
 
 

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

предмет: „Управление на печатните услуги в Централно управление 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: Централно управление на „Български пощи” ЕАД, 
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. 



  
Приложение №3 

/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 

обществена поръчка с предмет: „Управление на печатните услуги в Централно управление на 

„Български пощи” ЕАД”, с Възложител „Български пощи” ЕАД, подписаният (те), 

представляващ (и) ................................................., заявявам (е) следното: 

 

ПРЕДЛАГАМ(Е) единична цена за отпечатана страница (в съответствие с Техническата 

спецификация), включваща всички необходими консумативи, резервни части и сервизно 

обслужване за изпълнение на поръчката за „Управление на печатните услуги в Централно 

управление на „Български пощи" ЕАД”, в размер на: 

� За формат на печат А4: .................................. (.....…………..............………….) лева без ДДС;  

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

         1. ............................... 
         (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 изпълнение на договора (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 №5 

ПРОЕКТ 

Д О Г О В О Р 
за 

„Управление на печатните услуги в Централно управление на „Български пощи" ЕАД”  
 

  
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: „Управление на печатните услуги в Централно управление 
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. 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услугата 

управление на печатните услуги в Централно управление на „Български пощи” ЕАД, която 
обхваща: 

1.1. Предоставяне на техника, обезпечена с всички необходими консумативи, резервни 
части и сервизно обслужване за срока на договора; 

1.2. Предоставяне на всички необходими консумативи, резервни части и сервизно 
обслужване за наличните 3 броя Lexmark 840; 

1.3. Предоставяне на услугата управление на печатните услуги. 
 
ІІ. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГАТА 
2.1. Приемането на договорираната услуга се извършва с подписването на ежемесечни 

двустранни приемно-предавателни протоколи за броя на отпечатаните страници по потребители 
и устройства, предмет на този договор. 

 
ІII. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
3.1. Този договор се сключва за срок до 18 месеца, считано от датата на 

подписването му. 
 3.2. Място на изпълнение на договора: Централно управление на “Български пощи” ЕАД, 
гр. София, ул. “Акад. Ст. Младенов” № 1, бл. 31. 
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи полагащото му се възнаграждение в 

размера, по начина и в срока, определени в Раздел V на настоящия договор. 
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
4.1.1. Да предостави необходима функционалност за управлението и контрола на печата 

за всички устройства ; 



4.1.2. Да предостави автоматично известяване за необходимост от смяна на изразходван 
консуматив или необходимост от извършване друга сервизна дейност; 

4.1.3. Да предостави ежемесечни справки за броя на отпечатаните страници по 
потребители и устройства; 

4.1.4. Да предостави контрол на печата чрез съхранение на всички разпечатани задания 
по потребители; 

4.1.5. Да обезпечи за срока на договора предоставената техника с всички необходими 
консумативи, резервни части и сервизно обслужване. Поддръжката от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща безвъзмездно отстраняване на отклоненията от техническите 
параметри, конкретизирани в /Приложение №1/; 

 
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугата,  в срок и по цена, 

определени в настоящия договор. 
4.2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива правото за ползване на услугата, за което се 

съставят и подписват ежемесечни двустранни приемно-предавателни протоколи за броя на 
отпечатаните страници по потребители и устройства;  

4.2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи ежемесечни справки за броя на 
отпечатаните страници по потребители и устройства и контрол на печата чрез съхранение на 
всички разпечатани задания по потребители; 

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена в размера, по 
начина и в сроковете, определени в Раздел V на настоящия договор; 
 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
5.1. За изпълнение предмета на договора, посочен в р.І, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна сума (съгласно Ценово предложение - 
Приложение №2) за броя на отпечатаните страници по потребители и устройства, като общата 
стойност на договора е в размер до 50 000 (петдесет хиляди) лева, без ДДС. 

5.2. Плащането  на цените по т.5.1 се извършва в левове, до 30/тридесет/ работни дни 
след представяне на фактура, с платежно нареждане, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
подписан приемно-предавателен протокол за броя на отпечатаните страници по потребители и 
устройства.  

5.3. Ако за срока на договора не е усвоена максималната сума до 50 000 лв., 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата между общата стойност на 
платените месечни суми и максималната стойност на договора. 

 
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
6.1 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. Видът на гаранцията – парична сума или банкова 
гаранция се определя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6.2. 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 

6.3. 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 т.3.1. Оригиналът на 
банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката. 

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

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



6.6. 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. 

6.7. В случаите, посочени в чл. 6.5 и чл. 6.6 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси 
обезщетение за вреди по общия ред. 

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

 
VII. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
7.1. При забава на плащанията по р.V от настоящия договор с повече от десет  

работни дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната 
лихва за забава върху месечната сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от 
стойността на месечната сума. 

7.2. При забавяне изпълнението или не осигуряване на договорените параметри на 
услугата специфицирана в Приложение 1, предмет на настоящия договор, с повече от десет дни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % върху цената на 
месечната сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността на месечната сума. 

7.3. В случай на неизпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20% от стойността му. 

7.4. При неизпълнение на останалите задължения на страните по договора, неизправната 
страна отговаря за всички преки и непосредствени вреди и пропуснати ползи. 

 
VІIІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
8.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока по т.3.1 или при изчерпване на 

определената обща стойност на този договор по т.5.1. 
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 
8.3 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 7 (седем) календарни дни. 

 
IХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
9.1. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство. 
9.2. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на 

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

9.3. Договорът не може да бъде променян или допълван, освен в случаите по чл. 33, ал. 1 
от Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки 

 
Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
10.1. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението му, причинено  в  

резултат  на  непредвидени обстоятелства. 
10.2. “ Непредвидени обстоятелства” 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. 

10.3. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по Договора, е била в 
забава към момента на възникване на непредвидените обстоятелства, тя не може да се позовава 
на нея, при положение, че към момента на настъпване на срока за изпълнение непредвидените 
обстоятелства не са били възникнали. 

10.4. Непредвидените обстоятелства не е основание за отпадане отговорностите в р.VII. , 
ако засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на вредите и загубите. 

10.5. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, 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 14-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила.  

10.6. Докато траят непредвидените обстоятелства се спира изпълнението на 
задълженията по Договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока на 
действие на непредвидените обстоятелства. 

10.7. Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, поради чиято 
небрежност или умишлени действия са настъпили. 

10.8. Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства. 
 
ХI. АДРЕСИ  И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 
11.1. За валидни адреси и  валидни банкови сметки на страните, да се считат: 
За ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
• Адрес: …………………………. 
• Банкова сметка: IBAN  ………………………….., BIC:.................,  
 
За ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 
• Адрес: гр.София-1700, ул. “Академик Стефан Младенов “ № 1, бл. 31 
• Банкова сметка: IBAN:  BG88RZBB91551032734305, BIC: RZBBBGSF, Райфайзенбанк 

(България) ЕАД 
 

 11.2. 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: 
„Управление на печатните услуги в Централно управление 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:.................................. 


