
 

П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 1 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИE 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С 
ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ С 6/5 С ДЕСЕН ПРОЗОРЕЦ  ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НУЖДИ НА „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР” В СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ПОДЕЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА“ КЪМ „БЪЛГАРСКИ 

ПОЩИ” ЕАД 

1. Предмет на обществената поръчка: ”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец  за 
производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска 
филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД на стойност до 66 000 /шестдесет и шест 
хиляди/  лева  без ДДС. 

2. Място на изпълнение - Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към 
„Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка 
поляна“ № 8.  

3. Описание на пликовете:   Пликове с лепило, с размери 114 х 229 мм, с десен прозорец, формат 
С 6/5 за машинно пликоване; 

4. Технически характеристики. 

4.1. Параметри на хартията за пликове С 6/5: 

• цвят на хартията – бял; 
• маса на единица площ - 90 г/м²; 
• непрозрачност - не по-малка от 85% и при поставяне на написан лист в плика, 

текста да не се чете отвън; 
• влакнест състав – 100% целулозни влакна; 
• повърхността на пликовете да е гладка. 

4.2. Конструкция на плика за машинно пликоване: 

• Пликовете трябва да имат трапецовиден капак, затварящ се от широката страна 
на плика с лепило; 

• Прозорецът на плика да бъде изработен от некъдрещ се, плътен материал и да 
бъде стабилно залепен от всички страни най-малко на 5 мм от ръбовете на 
прозореца; 

• Размерите на прозореца да бъдат 45 мм х 100 мм +/-10%; 
• Отстояние от прозореца до долната страна на плика – 20 мм +/-10%; 
•  Отстояние от прозореца до страничната част на плика – 15 мм +/-10%. 

4.3.  Затваряне на плика при пликове, предназначени за машинно пликоване: 

• Капакът на плика трябва да бъде намазан с безвредно лепило; 

• За коректно залепване на капака, използваното лепило не трябва да причинява 



издуване на капака след съхранение;  

• Лепилото трябва да е нанесено гладко по цялата дължина на капака, да се 
навлажнява бързо и да прилепва плътно;  

• Лепилото трябва да има добър прилепващ ефект. 

5. Други изисквания. 

5.1.  Пликовете да запазват качеството си дори след съхранение. 
5.2. Пликовете следва да са пакетирани при пълно обезпрашаване, да не отделят прахообразни и       

други частици, полепващи по детайлите и датчиците на машините или правещи невъзможна  
работата им; 

5.3. Пликовете, предназначени за машинно влагане трябва да гарантират безпроблемна работа на 
пликовачните машини при високи скорости; 

5.4. От вътрешната страна на пликовете да бъде отпечатан сив фон. 

6.   Опаковка и маркировка. 

6.1. По 1000 бр. в кашон. 

6.2. Опаковките да са с ненарушена цялост и да имат информация за датата на производство и срока 
на годност.  

6.3. На всеки кашон да има залепен етикет, който трябва да съдържа: наименованието на 
производителя,  размер, вид и брой на пощенските пликове в кашона. 

7.  Специфични изисквания.  
7.1. Участникът трябва да представи в офертата сертификат за качество на пликовете С 6/5 с десен 
прозорец предмет на поръчката, от производителя.  

7.2.  Участникът трябва да представи заедно с офертата мостри – един фабрично запечатан кашон за 
машинно тестване /технологични проби/. 

 

8.  Критерий за оценка на офертите е: „икономически най-изгодна оферта”.  

8.1. Показатели за оценка на предложенията и начин на определяне на тежестта им в крайната 
комплексна оценка:  

8.1.1. Предложена обща цена за изпълнение на поръчката. Тежест на показателя – С1 = 80; 

8.1.2.  Качество на представените мостри от участниците. Тежест на показателя - С2 = 20. 

8.2. Качеството на представените мостри се оценява от назначена от Възложителя комисия, състояща 
се от специалисти на Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“, на базата на 
точките, получени от оценката на мострите след извършване на технологични проби за годността на 
представените мостри за печат при високоскоростни пликовачни машини, в присъствието на 
длъжностните лица, на които е възложено получаването, разглеждането и оценката на подадените 
оферти, по следните показатели: 



• от 0 % до 0,5 % брак - 20 т. (двадесет точки); 
• от 0,5 % до 1 % брак - 10 т. (десет точки); 
• над 1 % брак - 0 т. (нула точки); 

8.2.1. Максималният брой точки, получени от оценката по горепосочените показатели 
e 20 т. (двадесет точки). 

8.2.2. Така за втория критерий от таблицата в т. 9 се получава “оценка на 
представените мостри от участника”. 

9. Методика за определяне на комплексната оценка на предложенията – офертите се оценяват 
съобразно критериите за оценка и тяхната тежест в общата бална оценка.  

 
Критерий за 
оценка на 

предложението 
Тежест на 
показателя Оценка на показателя Максимален 

брой точки 

Предложена обща 
цена за изпълнение 

на поръчката 
С1= 80 

В1 = най-ниска предложена цена__________________ 

предложена цена от оценявания участник 
80 

Качество на 
представените 

мостри от участника
С2= 20 

В2 = точките от оценката на представените мостри 

максимално възможни точки
20 

9.1. Длъжностните лица, на които е възложено получаването, разглеждането и оценката на 
подадените оферти класират участниците на база комплексен коефициент, получен по следната 
формула: К = С1*В1 + С2*В2 , където С1 и С2 са коефициентите, удостоверяващи тежестта на 
показателите, а В1 и В2 са оценки по съответните показатели. 

9.2. На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка - К. 

9.2.1. Максималната комплексна оценка е 100 точки. 

 

. 
                                                                                                               



Приложение № 2 
 

 
  

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: .......................2013 г.                Подпис и печат: .................................... 
 



                  
 

Приложение № 3 
                                                                                              /образец на техническо предложение/ 
 
............................................................................................................................................................... 
                                                                /наименование на участника/ 

 
ДО 
ЦЕНТРАЛНО УП,АВЛЕНИЕ НА  
„БЪГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, 
УЛ. “АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”,  
№ 1,   БЛ. 31, 
1700 СОФИЯ 

   
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С 
ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ С 6/5 С ДЕСЕН ПРОЗОРЕЦ  ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НУЖДИ НА „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР” В СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ПОДЕЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА“ КЪМ 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
В отговор на публикуваната от Вас публична покана за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: ”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец  за производствените нужди 
на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ 
към „Български пощи” ЕАД, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение 
на обществената поръчка като декларирам, че: 

 
 1. Приемам/е изцяло, без резерви или ограничения в тяхната цялост, условията на 
Техническото задание,  /Приложение № 1/ от документацията за участие. 

 
2. Приемам/е да изпълня/им обществената поръчка за срок от 1 /една/ година,  считано 

от датата на влизане в сила на договора или до изчерпване на финансовия ресурс, без 
значение кое е първоначално настъпилото събитие. 
. 

 3. Предлагам/е да изпълня/им обществената поръчката в съответствие с Техническото 
задание, с място на изпълнение на поръчката на територията на Специализирано поделение 
„Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи“ ЕАД, находящо се на адрес: гр. 
София 1612, р-н Красно село, ул.„Хайдушка поляна“ № 8.. 

 

  

1 



2 

 

   

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

 

 5. Настоящата оферта е валидна за срок от 60 календарни дни, считано от 
крайния срок за получаване на офертите. 

            

 
 
 
 
 
 Дата : ......................2013 г.                  Подпис и печат : 
                              ................................... 
 
                                                                            /длъжност и име/ 
 
 
 
 
 
 
 
                



                 
 

 

Приложение № 4 
                                                                                              /образец на ценово предложение/ 
 
............................................................................................................................................................... 
                                                                /наименование на участника/ 
 
 
 

ДО 
ЦЕНТРАЛНО УП,АВЛЕНИЕ НА  
„БЪГАРСКИ ПОЩИ“ ЕАД, 
УЛ. “АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ”,  
№ 1,   БЛ. 31, 
1700 СОФИЯ 

 
 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С 
ПРЕДМЕТ: ”ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ С 6/5 С ДЕСЕН ПРОЗОРЕЦ  ЗА 

ПРОИЗВОДСТВЕНИТЕ НУЖДИ НА „ХИБРИДЕН ЦЕНТЪР” В СПЕЦИАЛИЗИРАНО 
ПОДЕЛЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФИЛАТЕЛИЯ И НУМИЗМАТИКА“ КЪМ „БЪЛГАРСКИ 

ПОЩИ” ЕАД 
 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  
След като се запознахме с изискванията на публичната покана за участие за изпълнение 

на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец  за 
производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска 
филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД, с Възложител „Български пощи” ЕАД, 
подписаният/те..........................................................................................................................., 
представляващ/и ............................................................................................,  заявявам/е следното: 

ПРЕДЛАГАМЕ единична цена за 1 плик в размер на .................... лева (.................................... 
.......................................) без ДДС. 

Цената е посочена до 4-ти /четвърти/ десетичен знак.



.  Така предложената цена не подлежи на преразглеждане за срока на договора и 
включва всички разходи по изпълнението и организацията на поръчката. 

 
  Срок на валидност на офертата – 60 /шестдесет/ дни. 

 

             

 

 

 Дата : .........................2013 г.         Подпис и печат : 
                               ................................... 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е   № 5 
                                                                                                                     ПРОЕКТ! 

 
ДОГОВОР 

 
за Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец  за производствените нужди на 

„Хибриден център” в Специализирано поделение „Българска филателия и 
нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД 

 
Днес, . ..................... 2013 г., в гр. София, между: 

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, 
ул. "Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, вписано в Търговския регистър на 
Агенцията по вписванията под ЕИК 121396123, представлявано от Деян Дънешки - 
Главен изпълнителен директор, наричано по-нататьк "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една 
страна 

и 

2. „............................................." .................., регистрирано в Търговския регистър 
към Агенцията по вписванията под ЕИК ............................, със седалище и адрес на 
управление: ..............................................................................................................., 
представлявано от .............................................................................................., 
наричано по - нататък "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,  
на основание чл. 101е, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, въз основа на 
публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: ”Доставка на 
пликове С 6/5 с десен прозорец  за производствените нужди на „Хибриден център” 
в Специализирано поделение „Българска филателия и нумизматика“ към 
„Български пощи” ЕАД и съгласно утвърден от Възложителя протокол от 
..................2013 г. за заседание на длъжностните лица, определени със заповед № 
РД-............../................2013 г. на Главния изпълнителен директор на „Български 
пощи” ЕАД, се сключи настоящият договор: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извършва доставка на пликове С 6/5 с лепило за машинно пликоване с размери 
114/229, с десен прозорец, във вид и в срокове, описани в настоящия договор. 

    Чл. 2. Пликовете С 6/5, предмет на настоящия договор следва да отговарят 
в качествено отношение на описаните пликове в Техническата спецификация 
/Приложение № 1/, неразделна част от настоящия договор, както и на 
представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ мостри за машинно тестване /технологични 
проби/. 

 ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл. 3. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни 

и е със срок на действие една календарна година или до изчерпване на финансовия 
ресурс от 66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лева, без значение кое е първоначално 
настъпилото събитие. 

 
 .III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 4. (1) За доставката на стоката, предмет на този договор, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена на плик С 6/5  с 
размери 114/229 мм, с десен прозорец, в размер на ............................... 
/................................................................................................../ лева, без включен ДДС. 



    
(2) Единичната цена включва всички разходи, необходими за 

цялостното изпълнение на поръчката. 
(3) Общата стойност на всички доставки, следва да не надвишава сумата от 

66 000 /шестдесет и шест хиляди/ лв, без вкл. ДДС. 
Чл. 5. Единичната цена е в лева, фиксирана е за срока на договора и не 

подлежи на преразглеждане. 
Чл. 6. Стойността на всяка доставка се заплаща от Централно 

управление на "Български пощи" ЕАД, чрез банков превод, в срок до 30   
/тридесет/ календарни дни, считано от датата на предоставяне на фактура от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружена с приемо - предавателен протокол. 

Чл. 7. Преводът на сумите по чл.6 се извършва по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е: 
Банка: ........................................... 
IВАN:............................................. 
ВIС: ..................... 

IV.  МЯСТО, НАЧИН И СРОК НА ДОСТАВКА 
Чл. 8. Място на изпълнение на поръчката: СП „Българска филателия и 

нумизматика", 1612 гр. София, ул. „Хайдушка поляна" № 8. 
Чл. 9. Доставката на пликове С 6/5, с десен прозорец се осъществява 

след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от упълномощените 
представители на страните в чл. 42. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените количества пликове С 6/5, 
с десен прозорец в срок до 7 /седем/ календарни дни от датата на писмената 
заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

V.  ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 
Чл. 11. Пликовете С 6/5 са пакетирани в кашони по 1 000 /хиляда/ броя. 
Чл. 12.1. Опаковката следва да е приспособена за пренос с камион, да 

запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на атмосферни условия, 
транспорт и да гарантира безпроблемното й съхранение при нормални условия. 

Чл. 12.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от 
неподходяща опаковка или несъответстваща маркировка. 

Чл.13. На всеки кашон се залепва етикет, който трябва да съдържа: 
наименованието на производителя, наименование, размер, вид и брой на 
пощенските пликове. 

VI. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 
Чл. 14. Собствеността върху доставките, преминава върху Възложителя в 

момента на предаването  й от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  за което се  съставя  и  подписва 
приемо-предавателен протокол от упълномощени представители на страните. От 
момента на подписване на протокола върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преминават и 
всички рискове. 

Чл. 15. В приемо-предавателния протокол се вписват получените 
количества, както са описани върху кашоните. 

VII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 Чл 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на стоката в размер, 
по начин и в сроковете, определени в раздел ІІІ от този договор.  
          Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да доставя пликовете С 6/5, с десен прозорец, които да отговарят на 
техническите характеристики, описани в Техническата спецификация/Приложение 
№ 1/, неразделна част от настоящия договор, както и на представените мостри. 
(2) Да доставя стоката до склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочен в чл. 8; 

 



 
(3) Да доставя стоката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срока посочен в чл. 10; 
 
(4) Да доставя стоката опакована по начин /описан в раздел V/, годен за нейното 
транспортиране до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без рискове за увреждането й. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави за своя сметка липсващото 
количество или   некачествените   бройки  пликове С 6/5, с десен прозорец, в срока 
определен в  двустранно подписаният констативен протокол по чл. 20. 
 
   VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 18. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи стоката в срок, вид, по 
начин и цена, определени по-горе в настоящия договор. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
(1) Да заплати стоката в срок и по цена, определени в раздел III от 

настоящия договор; 
(2) Да получи стоката, съгласно условията посочени в раздел IV. 

IX. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 20. .При получаване на стоката се отварят произволно избрани кашони 

за установяване на количеството и наличието на некачествени пликове в тях. 
Констатациите се вписват в приемо-предавателен протокол, който се изготвя в два 
екземпляра и се подписва от лицата, упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 21. При установяване на повече от 1  % брак при машинното пликоване 
или липси в полученото количество се съставя двустранно подписан констативен 
протокол. В протокола се определя и срока, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
да възстанови липсващото количество или да замени некачествените бройки  
пликове. 

Чл. 22. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не възстанови в срока, указан в 
констативния протокол по чл. 20, липсващото количество или не замени 
некачествените пликове, той се задължава да върне стойността им най-късно до 15 
(петнадесет) календарни дни. 

X. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ 
НА ДОГОВОРА 
Чл. 23. В случай на забава на доставката след срока, указан в чл. 10, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 0,2 % от 
стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 15 % от 
стойността й. 

Чл. 24. В случай на неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 5 % от стойността му. 

Чл. 25. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора 
неизправната страна отговаря за всички преки и непосредствени вреди и 
пропуснати ползи. 

ХI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 26. В деня на подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 

гаранция за изпълнение на  договора в размер на 3% от стойността на 
обществената поръчка.  

Чл. 27. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от 
Възложителя в 10 /десет/ дневен срок след подписване на приемо-предавателния 
протокол по чл.10 за извършена последна доставка на стоката, предмет на този 
договор. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 

Чл. 28. В случай на прекратяване на договора по причина на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранцията за изпълнение не се възстановява. 

Чл. 29. В случая, посочен в чл. 31 и при условие, че размерът на вредите е 
по-голям от размера на гаранцията за изпълнение на Договора, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за нанесени вреди и 



пропуснати ползи. 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 30. (1) Договорът може да бъде прекратен в следните случаи: 
• с изтичане на уговорения срок или при достигане на финансовия ресурс в 

размер до 66 000 лв., без ДДС, без значение кое е първоначално 
настъпилото събитие. 

• по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 
• от всяка една от страните едностранно с писмено предизвестие от 7 

/седем/ календарни дни при неизпълнение на задължения по него от 
другата страна, продължило повече от 15 /петнадесет/ календарни дни. 

            (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 
обективни обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни своите задължения. 

Чл. 31. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните 
разпоредби от действащото българско законодателство. 

XIII. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
Чл. 32. Страните по настоящия Договор не отговарят за неизпълнението 

му, причинено в резултат на непреодолима сила. 
Чл. 33. „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е всяко 

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер по смисъла 
на чл.ЗО6 от Търговския закон, възникнало след сключването му, което прави 
невъзможно изпълнението на поетите с него задължения. 

Чл. 34. 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. 

Чл. 35. Непреодолимата сила не е основание за отпадане отговорността по 
Раздел Х, ако засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването 
на вредите и загубите. 

Чл. 36. Страната, засегната от непреодолимата 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 14 - дневен срок от 
настъпването на непреодолимата сила. 

Чл. 37. Докато трае непреодолимата сила се спира изпълнението на 
задълженията по Договора. Срокът автоматично се продължава с периода на 
непреодолимата сила. 

Чл. 38. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, поради 
чиято небрежност или умишлени действия е настъпила непреодолимата сила. 

XIV. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 39. Страните по договора не могат да го променят или допълват. 
Чл. 40. Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат 

една на друга във връзка с този Договор, се правят в писмена форма и могат да се 
доставят лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, 
изпращани както следва: 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД 
На вниманието на: 
г-н Деян Дънешки - главен изпълнителен директор 
адрес: ..................................................................................................,  
тел: ................................, факс: ..........................................,  
e-mail: ........................................., 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
На вниманието на: 
.......................................................................... 
адрес: ..................................................................................................,  
тел: ................................, факс: ..........................................,  



e-mail: ........................................., 
 
Чл. 41. (1) Всяко уведомление се счита за получено: 
• при    лично предаване: в момента на предаването на приемащата 

страна срещу подпис и дата на получаване; 
• при изпращане с препоръчано писмо или куриерска служба: на датата 

на доставка, отбелязана върху известието за доставяне или на 
куриерската разписка; 

• при изпращане чрез факс: в момента на изпращане, при получаване на 
потвърждение за пълнота и непрекъснатост на изпратеното ъобщение; 

 (2) Всяка страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в 7-дневен 
срок от другата страна относно промени в адреса. При неизпълнение на това 
задължение, всяко уведомление изпратено на записания в този договор адрес 
се приема за редовно връчено. 
Чл. 42. Двете страни излъчват следните свои представители по 

изпълнението на настоящия договор: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ............................ -
 ................................................................ ,тел.:.............................. 
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ............................. .-
 ................................................................ .,тел.:.............................. 
Чл. 43. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните 
разпоредби от действащото българско законодателство. 

 Чл. 44. 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. 

Настоящият договор се състои от 5 /пет/ страници и бе съставен и подписан в 
два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ: 
Приложение № 1 – Техническа спецификация. 
 
 
 
.................................................           ................................................. 
ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ            ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ           .................................. 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН       ............................................. 
ДИРЕКТОР „БП” ЕАД                                                   ........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 1 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
 

Пликове с размери: 
114 х 229 мм и десен прозорец, формат С6/5 за машинно пликоване. 
 
 
1. Параметри на хартията за пощенски пликове: 

• цвят на хартията – бял; 
• маса на единица площ - 90 г/м²; БДС EN ISO 536:1998; 
• непрозрачност - не по-малка от 85%, БДС ISO 2471:2000 и при поставяне на 

написан лист в плика, текста да не се чете отвън; 
• влакнест състав – 100% целулозни влакна; 
• повърхността на пликовете да е гладка. 

 
 
2. Конструкция на плика за машинно пликоване: 

• Пликовете трябва да имат трапецовиден капак, затварящ се от широката 
страна на плика с лепило; 

• Прозорецът на плика да бъде изработен от некъдрещ се, плътен материал и 
да бъде стабилно залепен от всички страни най-малко на 5 мм от ръбовете 
на прозореца; 

• Размерите на прозореца да бъдат 45 мм х 100 мм +/-10%; 
• Отстояние от прозореца до долната страна на плика – 20 мм +/-10%. 

Отстояние от прозореца до страничната част на плика – 15 мм +/-10%. 
 
 
3. Затваряне на плика при пликове, предназначени за машинно пликоване. 

Капакът на плика трябва да бъде намазан с безвредно лепило. За коректно 
залепване на капака, използваното лепило не трябва да причинява издуване 
на капака след съхранение. Лепилото трябва да е нанесено гладко по цялата 
дължина на капака, да се навлажнява бързо и да прилепва плътно. Лепилото 
трябва да има добър прилепващ ефект. 
 
 
 

4. Други изисквания: 
• Пликовете да запазват качеството си дори след съхранение; 
• Пликовете следва да са пакетирани при пълно обезпрашаване, да не отделят 

прахообразни и други частици, полепващи по детайлите и датчиците на 
машините или правещи невъзможна работата им; 

• Пликовете, предназначени за машинно влагане трябва да гарантират 
безпроблемна работа на пликовачните машини при високи скорости; 

• От вътрешната страна на пликовете да бъде отпечатан сив фон. 
5. Опаковка: 
 

• По 1000 бр. в кашон; 



• Опаковките да са с ненарушена цялост и да имат информация за датата на 
производство и срока на годност; 

• На всеки кашон да има залепен етикет, който трябва да съдържа: 
наименованието на производителя, размер, вид и брой на пощенските 
пликове в кашона. 

 
 
 
 
 
 



Приложение № 6 
 
 

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

 
Долуподписаният /-ната/          ____  
с лична карта № ____  , издадена на      от   
 , в качеството ми на _______________________ (посочете д ъжността) на  л
  ______________    (посочете фирмата на участника), 
ЕИК________________, със седалище и адрес на управление    
            - участник за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: ”Доставка на пликове С 6/5 с десен прозорец  за 
производствените нужди на „Хибриден център” в Специализирано поделение 
„Българска филателия и нумизматика“ към „Български пощи” ЕАД  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
  1. Запознат съм със съдържанието на проекта за договор за възлагане на 
обществената поръчка. 
 

 2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора.  
 
 
 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 
 
 
 
 
 

  2013 г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                               (подпис) 
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