
 

Приложение №1 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

1. Технически характеристики: 

1.1. Материал: ОРР, 28 микрона. 

1.2. Тип на лепилото – акрилно (low noise). 

1.3. Размери на етикета:  
1.3.1. За тиксо-ролки с етикети за “ДПУ”: ширина – 50 mm, дължина – 100 mm 

на жълта основа цвят - (C0,M16,Y100,K0) с печат в черен цвят и на червена основа цвят 

- (C0,M100,Y100,K0) с печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен 

формат; 

1.3.2. За тиксо-ролките с други специализирани надписи:  

1.3.2.1.  ширина – 50 mm за всички видове; 

1.3.2.2.  дължина: 

– 320 mm с надпис “ SOFIA BULPOST EMS”-  шрифт BritonSP – на бяла основа 

и печат в два цвята – син (C100,M60,Y0,K6) и оранжев (C0,M43,Y87,K0) . Логото ще 

бъде подадено във векторен формат -  300 бр.; 

– 320 mm с надпис “PLEVEN BULPOST EMS” – на бяла основа и печат в два 

цвята – син (C100,M60,Y0,K6) и оранжев (C0,M43,Y87,K0) . Логото ще бъде подадено 

във векторен формат - 100 бр.;             

– 320 mm с надпис “RUSE BULPOST EMS” – на бяла основа и печат в два 

цвята – син (C100,M60,Y0,K6) и оранжев (C0,M43,Y87,K0) . Логото ще бъде подадено 

във векторен формат - 50 бр.; 

– 320 mm с надпис “PLOVDIV BULPOST EMS” – на бяла основа и печат в два 

цвята – син (C100,M60,Y0,K6) и оранжев (C0,M43,Y87,K0) . Логото ще бъде подадено 

във векторен формат - 170 бр.;              

– 320 mm с надпис “KARDZHALI BULPOST EMS” – на бяла основа и печат в 

два цвята – син (C100,M60,Y0,K6) и оранжев (C0,M43,Y87,K0) . Логото ще бъде 

подадено във векторен формат - 10 бр.; 

– 160 mm с надпис “PLOVDIV POSTE BULGARIA – DOUANE” – на бяла 

основа и печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен формат -  500 бр.;  

– 160 mm с надпис “RUSE POSTE BULGARIA – DOUANE” – на бяла основа и 

печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен формат - 120 бр.; 

– 120 mm с надпис “РСЦ –БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД - ЦУ– на жълта основа 

(C0,M16,Y100,K0) и печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен формат 

- 110 бр.; 

– 120 mm с надпис “BULGARIAN POST - RPV-AIRPORT” – на бяла основа и 

печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен формат - 150 бр.;   

– 120 mm с надпис “DOUANE RSC GORNA ORYAHOVITSA  BULGARIAN 

POST” – на бяла основа и печат в черен цвят. Логото ще бъде подадено във векторен 

формат - 25 бр.;  

 

 

1.4. Размери на ролката:  
1.4.1. дължина – 40 m, ширина – 50 mm ( за тиксо-ролките с етикети за “ДПУ” – 

на жълта основа и на червена основа); 



1.4.2. дължина – 100 m, ширина – 50 mm (за тиксо-ролките с други 

специализирани надписи); 

1.5. Печатно оформление: всички реквизити и данни като фирмен шрифт и лого, 

текстова информация и тяхното разположение са дадени в представените образци към 

документацията. 

 

2. Срок на годност /гаранция/:минимален гаранционен срок 12 месеца.  

 

3. Качество: да отговаря на Европейския стандарт ISO и техническите 

изисквания, отразени в т.1и т.4 и предоставените мостри. 

 

4. Други технически изисквания към тиксо-ролките: 

4.1. Обща дебелина на тиксо-ролката: 47 микрона. 

4.2. Дебелина на лепилото г/см: при 20 С° - 190. 

4.3. Здравина кг/см: 4,2. 

4.4. Разтегливост до скъсване: 140 %. 

4.5. Разтегливост при нагряване: 2,5 %. 

 

5. Количество: съгласно - Приложение № 1 и Приложение № 2 

 

6. Място на доставка: Доставката да бъде извършена до РУ на “Български пощи” 

ЕАД  , СП „ИМС/Булпост” и ЦУ на “Български пощи” ЕАД. 

 

7. Опаковка: тиксо-ролките да се опаковат в кашони – от 30 до 40 броя в кашон. 

Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на 

атмосферни условия и транспорт. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с 

товарен автомобил. Изпълнителят носи отговорност за вреди, произлезли от 

неправилна или неподходяща опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка. 

 

8. Маркировка: На всеки кашон се залепва етикет, който трябва да съдържа – 

наименование и адрес на производителя, на Изпълнителя, наименование и вид на 

стоката, брой на тиксо-ролките. 

 

 
 



 





Приложение № 2 

СПРАВКА 

ЗА НЕОБХОДИМОТО КОЛИЧЕСТВО САМОЗАЛЕПВАЩО СЕ ФОЛИО  (ТИКСО-РОЛКИ)  С РАЗЛИЧНИ СПЕЦИАЛИЗИЗАНИ 

НАДПИСИ ЗА 2013 Г. 
 

№ 

по 

ред 

РУ/СП/РСЦ Място на изпълнение 

тиксо-ролки за ДПУ на 

жълта основа етикет с 

надпис с размери 

(100mm/50mm) и 

дължина на ролката 

40метра броя 

тиксо-ролки за ДПУ на 

червена основа етикет с 

надпис с размери 

(100mm/50mm) и 

дължина на ролката 

40метра броя 

тиксо-ролки за други 

дейности етикет с 

надпис и дължина на 

ролката 100метра 

броя 

1 
РУ „Южен централен 

регион” - Пловдив 

4000 гр. Пловдив, пл. „Централен” № 

1 
2420   

680 

2 
РУ „Югоизточен регион” - 

Бургас 

8000 гр. Бургас,  ул. „Комлушка 

низина” склад на БП 
1850    

 

3 
РУ „Северен централен 

регион” - Плевен 

5800 гр. Плевен, ул. „Иван 

Миндиликов” № 6 
4350 160 

270 

4 
РУ „Североизточен 

регион” - Варна 

9000 гр. Варна, ул. „Парижка 

комуна”  № 1 
3100 300  

 

5 
РУ „Западен регион” - 

София 
1225 гр. София, ул. „Свързочник”2   9000 468  

 

6 БРСЦ 

1900 гр. София, кв. Нова Враждебна, 

ул. „Челопешко шосе” 31  всички 

доставки да се извършат на бул. „Др. 

Цанков” 172 ГАБ 

   

285 

7 СП "ИМС/БУЛПОСТ" 

 1000 гр. София, ул. Самуил 79 адрес 

на доставка 1900 гр. София, кв. Нова 

Враждебна,  ул. „Челопешко шосе” № 

31 /БРСЦ/ 

   

300 

8 
"БП-EAД" - ЦУ  резерв на 

ролки  

1700 гр. София, ул. „Академик 

Стефан Младенов” № 1 бл.31 
600    

 

ОБЩО:  21320 928 1535 

 



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 №……………………………………………………………………………………….. 

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

Титуляр на сметката 

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

 

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

/длъжност и име/ 



Приложение №4  
/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 самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за 

„Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи 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 самозалепващо се фолио (тиксо-

ролки) от ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и 

със специализирани надписи 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 

Техническите изисквания /Приложение №1/ към поканата на Възложителя.  

 

2. Приемам/е да изпълня/им доставките по предмета на поръчката в срок от ……….. / до 35 

(тридесет и пет) календарни дни/, от датата на одобрение на предпечатната подготовка на 

различните видове тиксо-ролки.  

 

3. Предлагам/е гаранционен срок …………. /не по-малко от 12 (дванадесет) месеца от 

датата на подписване на приемо–предавателен протокол за извършена доставка. 

 

4. Предлагам/е да изпълня/им доставките по предмета на поръчката, в съответствие с 

изискванията на Техническите изисквания /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: ............. 2013 г.      Подпис и печат: …………………  
/длъжност и име/ 



Приложение № 5  
…………………………………………………………………………………………………………… 

/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 с предмет:  

„Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от ОРР с етикети с надпис за 

„Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите 

на „Български пощи” ЕАД”  

 

 

УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  

 

След като се запознах/ме с изискванията за участие в поканата за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо-ролки) от 

ОРР с етикети с надпис за „Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със 

специализирани надписи за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, чрез публична 

покана, с Възложител „Български пощи” ЕАД, подписаният/-те представляващ/и 

………………………………………………, заявяваме следното:  

 

ПРЕДЛАГАМ/Е обща цена за изпълнение на поръчката, в размер на ……….…….. 

/…………..…………….……../ лв. без включен ДДС.  

 

Така предложената цена включва всички разходи, свързани с изпълнение на 

поръчката,  включително разходите по транспорт и други и е формирана по следния начин:  

1. тиксо-ролки за ДПУ на жълта основа етикет с надпис с размери (100mm/50mm) и 

дължина на ролката 40 метра - …………….. за 1 (един) бр. – ……………… за 21 320 

(двадесет и една хиляди триста и двадесет) бр.; 

 

2. тиксо-ролки за ДПУ на червена основа етикет с надпис с размери (100mm/50mm) 

и дължина на ролката 40 метра - …………….. за 1 (един) бр.– ……………… за 928 

(деветстотин двадесет и осем) бр.; 

 

3. тиксо-ролки за други дейности, етикет с надпис и дължина на ролката 100 метра - 

……………… за 1535 (хиляда петстотин тридесет и пет) бр., формирана по следния начин 

при ширина на всички видове 50 mm: 

 

3.1. надпис “SOFIA BULPOST EMS” с размер 320 mm -  ……… за 1 (един) бр. – 

………… за 300 (триста) бр.; 



3.2. надпис “PLEVEN BULPOST EMS” с размер 320 mm  - …… за 1 (един) бр. – 

………… за 100 (сто) бр.;  

            

3.3 надпис “RUSE BULPOST EMS” с размер 320 mm - ……… за 1 (един) бр. – 

…………… за 50 (петдесет) бр.; 

 

3.4. надпис “PLOVDIV BULPOST EMS” с размер 320 mm - …… за 1 (един) бр. – 

…… за 170 (сто и седемдесет) бр.;  

             

3.5. надпис “KARDZHALI BULPOST EMS” с размер 320 mm - … за 1 (един) бр. – 

…… за 10 (десет) бр.; 

 

3.6. надпис “PLOVDIV POSTE BULGARIA – DOUANE” с размер 160 mm - ……… 

за 1 (един) бр. – ………… за 500 (петстотин) бр.;  

 

3.7. надпис “RUSE POSTE BULGARIA – DOUANE” с размер 160 mm - ………… 

за 1 (един) бр. – ……………… за 120 (сто и двадесет) бр.; 

 

3.8. надпис “РСЦ –БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД – ЦУ” с размер 120 mm - ………… 

за 1 (един) бр. – ……………… за 110 (сто и десет) бр.; 

 

3.9. надпис “BULGARIAN POST - RPV-AIRPORT” с размер 120 mm - ………… за 

1 (един) бр. – ……………… за 150 (сто и петдесет) бр.;   

 

3.10. надпис “DOUANE RSC GORNA ORYAHOVITSA  BULGARIAN POST” с 

размер 120 mm - ………… за 1 (един) бр. – ……………… за 25 (двадесет и пет) бр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ...........2013 г.       Подпис и печат: ………………… 

/длъжност и име/ 



 

  БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД            BULGARIAN  POSTS  PLC  
    ул. “Академик Стефан Младенов” № 1            1, Academic Stefan Mladenov Str., bl. 31, 
бл. 31, 1700 София, тел.  02 / 949 32 80           1700 Sofia, Bulgaria, tel:+359 2 949 32 80, 

       факс: 02 / 962 53 29             fax: + 359 2 962 53 29 
     www.bgpost.bg            info@bgpost.bg 

 

 

Проект! 

 

 

ДОГОВОР 

„ Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо - ролки) от ОРР с етикети с надпис 

„Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на 

„Български пощи” ЕАД” 
 
 
 

Днес, .........2013 г., в гр. София се сключи настоящият договор между: 

 

1. „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по 

вписванията под ЕИК 121396123, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, район 

„Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, бл. 31, представлявано от ДЕЯН 

СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ - ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, наричано по-нататък 

"ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 

и 

 2. ................................, регистрирано в Търговския регистър на Агенцията по вписванията под 

ЕИК ................................, със седалище и адрес на управление ..................................., представлявано 

от ..............................................................., наричано по-нататък „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

На основание чл. 101а, ал. 2, на Глава VIII „а” от Закона за обществените поръчки, въз 

основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с 

предмет: „ Доставка на самозалепващо се фолио (тиксо - ролки) от ОРР с етикети с надпис 

„Допълнителни пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на 

„Български пощи” ЕАД” и получена покана от „Български пощи ЕАД. 

 

Страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ самозалепващо се фолио (тиксо - ролки) от ОРР с етикети с надпис „Допълнителни 

пощенски услуги” (ДПУ) и със специализирани надписи за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, за 

определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ регионални управления и подразделения, при цените и 

условията, определени в този договор. 
 

ІІ. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на доставката на  самозалепващо се фолио по договора е 

.........(...........) календарни дни (не по-дълъг от 35 (тридесет и пет) календарни дни), считано 

от датата на одобряване на предпечатната подготовка на различните видове тиксо – ролки от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Мястото на изпълнение на договора и разпределението на количествата самозалепващо 

се фолио за доставка е посочено в списък - Приложение № 6, представляващо неразделна част 

от настоящия договор. 

 

Ш. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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Чл. 3. Общата стойност на договора без ДДС е ......................... (.........................) лева, 

която стойност включва всички разходи по доставката на посочените артикули от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) Цената на самозалепващото се фолио (тиксо - ролки), с включен ДДС, се заплаща в 

срок от 15 (петнадесет) работни дни, считано от подписването на приемно - предавателния 

протокол за извършената доставка и срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална данъчна 

фактура. 

 (2) При липса на средства ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отсрочено 

цената на самозалепващото се фолио (тиксо - ролки) до 6 (шест) месеца от извършването на 

доставката. 

Чл. 5. (1) Плащанията се извършват в български лева по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

наименование на банката: ................................................ 

IBAN:   ................................................ 

ВІС :   ................................................ 

 

(2) Плащането се извършва от съответното Регионално управление, Централно 

управление на “Български пощи” ЕАД и ИМС „Булпост”, като се заплаща от него по 

единични цени в зависимост от получените количества тиксо - ролки. 
 

IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за 

изпълнение на договора в размер на ……………. (……………………………) лв., 

представляваща 3% от общата стойност на договора. 

Забележка: В зависимост от избраната от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ форма на гаранцията за 

изпълнение на договора ще бъдат включени съответни текстове в окончателния вариант на 

договора. 

Чл. 7. (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: BG 88 RZBB 9155 1032 

7343 05, 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 30 календарни дни след срока на действие на договора, предвиден в чл. 2, ал. 1. 

Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение 

на поръчката. 

Чл. 8. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30-дневен срок от 

изтичане на срока му на действие и окончателното му изпълнение. 

Чл. 9. В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 

изпълнение на договора не се възстановява. 

Чл. 10. 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. 

Чл. 11. В случаите, посочени в чл. 9 и чл. 10 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 вреди по общия ред. 

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи самозалепващото се фолио (тиксо - ролки), 

съгласно условията на настоящия договор. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на 

договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, (относно качество, стадий на 

изпълнение и др.) във всеки един момент от срока на договора, без с действията си да пречи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на доставеното самозалепващо 

се фолио (тиксо - ролки) при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор. 

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да одобри предпечатната подготовка на 

самозалепващото се фолио (тиксо – ролки), когато същата отговори на изискванията му, както и да 

посочи лице, което ще извърши одобряването.   

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното самозалепващо се 
фолио (тиксо - ролки) при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор. 

Чл. 18. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното самозалепващо се фолио 

(тиксо - ролки), съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи за одобряване на посочено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице  готовата предпечатна подготовка на различните видове 

самозалепващо се фолио. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното самозалепващо се фолио 

(тиксо - ролки) в срок, съгласно чл. 2, ал. 1 от договора и на мястото по чл. 2, ал. 2 в работното 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време от 8.30 часа до 17.00 часа. 

Чл. 20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявеното самозалепващо се фолио 

(тиксо - ролки) в подходящи за запазването им при транспортиране и съхранение в склад 

опаковка. 
 

VII. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 21. (1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

момента на приемането на самозалепващото се фолио (тиксо - ролки) и се отразяват в приемно – 

предавателния протокол за извършената доставка. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отстранява липсите и/или повредите по ал. 1 в двудневен срок от 

деня на подписване на приемно – предавателния протокол.  

(3) Рекламации за качество ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да предяви писмено или по 

факс от момента на установяването им, но не по-късно от датата на следваща доставка. Когато 

се установи, че доставеното самозалепващо се фолио (тиксо - ролки) не отговаря на изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени доставените такова с ново, 

отговарящо на изискванията за качество в двудневен срок от предявяването на рекламацията. 
 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 22. При неизпълнение на задълженията си по договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. 

Чл. 23. При неизпълнение на задълженията си по договора, ИПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,1 % от цената на неизпълненото задължение за 

всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от цената на договора. 

Чл. 24. При неизпълнение на задълженията си по договора или при прекратяването му от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните действия в своя полза 

по отношение на гаранцията по раздел IV на договора. 
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Чл. 25. Изплащането на неустойки, не лишава изправната страна по договора, да търси 

обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените размери, на общо основание. 

 

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 26. (1) Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, причинено 

в резултат на непредвидени обстоятелства. 

(2) „Непредвидени обстоятелства" са обстоятелствата, включително от извънреден 

характер, възникнали след сключването на договора, независимо от волята на страните, които 

не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените 

условия. 
 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 27. (1) Договорът се прекратява при следните случаи: 

1. с изтичане срока на договора или до с неговото пълно изпълнение; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. 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 10 (десет) 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. 28. За неуредените в договора въпроси се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство. 

Чл. 29. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на 

преговорите, а при невъзможност да се постигне  съгласие, същите се отнасят за решаване 

пред компетентния български съд по реда на ГПК. решават от компетентен български съд по 

реда на ГПК. 

Чл. 30. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са направени в 

писмена форма от упълномощените представители на страните и изпратени на съответните 

адреси, посочени в договора. Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да 

уведоми другата за направените промени. Адресите на страните по договора са, както следва: 
 

- на Изпълнителя: ...............................,................... 

- Лице за контакт: ..............................., тел. ..............................., факс: ..............................., e - mail:  

..............................., 

 

- на Възложителя: гр. София 1700, район „Студентски", ул. „Академик Стефан Младенов" № 1, 

бл. 31  

Лице за контакт: : ..............................., тел. ..............................., факс: ..............................., e - mail:  

..............................., 

 

Този договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, а всички приложения 
и офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата обществена поръчка, са неделима негова част. 

 

Приложения: 

 

1. Техническо задание на Възложителя; 

2. Техническо предложение на Изпълнителя; 

3. Ценово предложение на Изпълнителя; 

4. Документи, издадени от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП; 
5. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

http://pravo5.ciela.net/Dispatcher.aspx?Destination=Document&Method=OpenRef&Idref=1662513&Category=normi&lang=bg-BG&text=Непредвидени%20обстоятелства
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6. Списък с разпределение на количествата по договора и място на изпълнение; 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ДЕЯН ДЪНЕШКИ       .................................................... 
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   ............................ 

 

 
Съгласували: 

Директор дирекция „ПД”, Н. Симеонова: 

 

Директор дирекция „ФИ, Цв. Костадинова: 

 

Директор дирекция „ПУЛ”, В. Кръстев: 

 

Ръководител отдел „ПРД”, Г. Иванова:  

 

Ръководител отдел „ОПД”, Н. Георгиева:  

 

И.д. Ръководител сектор „ОПОП”, П. Николов: 

 

 

Изготвил: 

Ив. Славов – гл. юрк. „ПД-ОПД” 
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