
Приложение № 1 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

„Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД” 
 

1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
1.1. Предмет: „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български 

пощи” ЕАД”. 
1.2. Място за изпълнение на поръчката: гр. София, “Български пощи” ЕАД, кв. Нова 

Враждебна, ул. Челопешко шосе 31, имот 362, БРСЦ. 
1.3. Срок за изпълнение на поръчката: 2 (два) 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 - Представените оферти ще се класират по 

критерия „най- ниска цена”. 
 
2 . Изисквания за участие. Документи, които следва да се представят към офертата 

Офертите се събират под формата на писмени предложения от 9:30 ч. до 12:00 ч. и от 
13:00 ч. до 16:30 ч. всеки работен ден до 15.04.2013 г. /включително/, в служба “Деловодство” 
на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 на вниманието на Борислав Георгиев- директор на дирекция „ИКТ” и 
трябва да съдържат: 

2.1. 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. 

2.2. Техническо предложение на участника за изпълнение на техническите изисквания на 
Възложителя /Приложение №2/. В образеца на техническото предложение, участникът следва 
да декларира и опише в свободен текст възможност за техническо и финансово обезпечаване на 
изпълнението на поръчката. 

2.3. Ценово предложение - участникът предлага цена за изпълнение на поръчката без 
ДДС, в съответствие с изискванията на Възложителя съгласно образеца на ценово предложение 
/Приложение №3/, което задължително съдържа: 

2.3.1. Предлаганата единична цена, следва да бъде в лева, без ДДС, съгласно образец на 
ценовото предложение (Приложение № 3). 

2.3.2. Единичната цена на поръчката е твърда и не подлежи на преразглеждане за срока на 
договора.  

2.3.3. Подателят на офертата носи отговорност за грешки или пропуски в изчисляването 
на предлаганите от него цени. 

2.4. Данни за лицето, което прави предложението - справка за административни сведения 
за участника /Приложение №4/; 

2.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (Приложение № 6) 
 

3. Документи представяни от участника, избран за изпълнител на поръчката, при 
подписване на договора: 

3.1. Гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от финансовия ресурс, заложен 
за изпълнение предмета на поръчката. 

3.2. Документи съгласно чл.101е от ЗОП. 
 
4. Технически изисквания. 

4.1. Общи изисквания и гаранционен срок: 
• Участниците трябва да имат опит в сервизирането на електронни касови апарати и 

термопечатащи устройства. 



 
4.2. Техническа спецификация на касов апарат DAISY EXPERT ВР: 

• Клавиатура – 29 бутона; 
• Брой символи на ред: 32  
• Скорост на печат: 12 реда/сек.; 
• Операторски дисплей – 16 разряден буквено-цифров операторски дисплей; 
• Клиентски дисплей - 16 разряден буквено-цифров клиентски дисплей; 
• Захранване – Адаптер AC/DC 12V/2A; 
• Консуматив – термохартия, ширина 57 мм, диаметър 40 мм; 
• Работен температурен диапазон – от -15° С до + 45° С; 
• Габаритни размери /мм/ - 200х100х70; 
• Тегло /кг./ - 0,510 /без батерия/. 

  

4.3. Функционални изисквания по реконструкцията на 1200 броя касови апарати 
Daisy eXpert BP:  

• Приспособяването на касов апарат Daisy eXpert BP за работа с интегрираната 
автоматизирана система за управление на търговска дейност.  

• Да се предостави възможност от клавиатурата да се управлява контраста на печат. 
• Опознавателните знаци, че е касов апарат да бъдат премахнати и да бъде сложен стикер 

със сериен номер, указващ че устройството е променено. 
 

5. Организационни изисквания към участника.  

5.1. Приемането на устройствата /вкл. превоз от изпълнителя/ ще се извършва етапно по 
утвърден план-график между страните, като мястото предложено от Възложителя е на 
територията на гр. София, “Български пощи” ЕАД, кв. Нова Враждебна, ул. Челопешко шосе 
31, имот 362, БРСЦ.  

5.2. Готовите устройства се описват в Протокол в два екземпляра, който се оформя 
надлежно с всички съпровождащи документи, както и дата и час на приемане и предаване. 

5.3. Участникът осигурява приемане на заявки за приемането на устройства в работно 
време………..…………………/ не по-малко от 8 часа, 5 дни седмично/. 

5.4. Времето за реакция е ……………/не по-голямо от 24 (двадесет и четири) часа/, след 
подаването на заявка от лицето за контакти на Възложителя (на e-mail адрес, WEB форма, или в 
краен случай - факс). 

5.5. Участникът осигурява лица и комуникации за консултиране на потребителите от 
„Български пощи” ЕАД в срок ………………………. /не по-малко от 8 часа, 5 дни от 
седмицата/. 

5.6. Реконструкцията на касовите апарати следва да бъде осъществявана при спазване 
изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на устройствата. 

6. Гаранционни срокове и гаранционно обслужване. 
6.1. Осигуряване на гаранционно поддържане на 1200 броя устройства за срок от 

............................(не по малък от 6 (шест) месеца). 
6.2. За начало на гаранционният срок се счита датата на приемането на сервизираната 

техника, която се посочва в приемно-предавателният протокол. 
6.3. Извършените дейности, както и подменените части се описват в Протокол за ремонт, 

като се оформят надлежно с всички съпровождащи документи. 
6.4. Ремонта и сервизното обслужване следва да бъде осъществявано при спазване 

изискванията на техническата и сервизна документация на производителя на 
устройствата. 

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

  



Приложение №2 
/образец на техническо предложение/ 

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

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за 

„Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД”  
 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 
В отговор на поканата за „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP 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 изисквания - Приложение №1 към публичната покана на възложителя. 

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

3. Предлагам/е да изпълня/им услугата по предмета на поръчката, в съответствие с 
Техническите изисквания /Приложение №1/ на възложителя, с място на изпълнение на услугата 
на територията на: гр. София – кв. Нова Враждебна, ул. Челопешко шосе 31, имот 362, БРСЦ /с 
превоз от изпълнителя/. 

 
* ........................................................................................... 
 
4. Предлагам/е безплатната гаранционна поддръжка на устройствата за срок от ……….. 

(не по-малко от 6 месеца) от датата на подписване на протокола за предоставянето му. 
5.  Предлагам/е предаването на заявеният ПРОДУКТ, в срок от …………… час/ден от 

получаването на заявката на Възложителя.  
6. Настоящата оферта е валидна за срок от….... дни /не по-малко от 60 /шестдесет/ 

календарни дни/, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
7. Приемам/е изцяло предложения проект на договор и при решение за определянето 

ми/ни за изпълнител ще сключа/им договора по надлежен начин. 
 
Дата:...../......./2013 г.                                   Подпис и печат: ..................... 
                                                                                            /длъжност и име/ 
 
Забележки:  
*Участникът задължително представя подробно техническо описание на дейностите и 

организацията на работа, които възнамерява да приложи при изпълнение на поръчката съгласно 
Техническата спецификация /Приложение №1/. 



  
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 „Реконструкция на касов апарат Daisy 

eXpert BP за нуждите на „Български пощи” ЕАД”, с Възложител „Български пощи” ЕАД, 
подписаният (те), представляващ (и) ................................................., заявявам (е) следното: 

ПРЕДЛАГАМ (Е) Единична цена за изпълнение на поръчката за реконструкция на 1 
(един) брой касов апарати Daisy eXpert BP и приспособяването му за работа с интегрираната 
автоматизирана система за управление на търговска дейност, съгласно условията на 
документацията, като стойността е в размер на ...……….……… (…………………….) лева без 
ДДС. 
 
1. Начин на формиране на предлаганата единична цена. 
 

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката, 
транспорт, оформяне на документация както и вложения труд и е формирана по следния начин 
........................................................................................... 
........................................................................................... (описва се подробно).  
  
2. Условия и начин на плащане.  
 

Заплащането на цената по договора се извършва в български лева по банков път, с 
платежно нареждане по сметката на Изпълнителя.  

Плащането от страна на Възложителя се извършва в срок до 15 календарни дни след 
датата на получаване на фактурата и представяне на двустранно подписан приемно–
предавателен протокол за извършените дейности. 
       

Цената се представя в български лева, без включен ДДС. 
 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 
грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

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



 
Приложение 5 

ДОГОВОР 
(проект) 

 
за 
 

„Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите на „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, 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” 

На основание чл.101e, ал.1 от ЗОП, за определяне на изпълнител на обществена поръчка 
чрез публичната покана с предмет: „Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите 
на „Български пощи” ЕАД” и утвърден от Възложителя протокол от .................. г. от заседание 
на длъжностните лица, определени със Заповед № .................. на главния изпълнителен 
директор на „Български пощи”' ЕАД, се сключи настоящият Договор. 

 
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Член 1. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши 

услугата по реконструкцията на 1200 броя касови апарати Daisy eXpert BP и приспособяването 
им за работа с интегрираната автоматизирана система за управление на търговска дейност, 
съгласно Техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдържащи се в Приложение № 1, 
неразделна част от настоящият договор.  

/2/ Осигуряване на гаранционно поддържане на 1200 броя устройства; 
/3/ Извършените дейности се описват в двустранен Протокол, който се оформя надлежно с 

всички съпровождащи документи. 
 
ІІ. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА 
Член 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете Страни и е със срок 

на действие от 2 /два/ месеца. 
 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Член 3. /1/ За изпълнение предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да 

заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заявените и извършени дейности по чл.1, като 
максималната стойност на договора е до 60 000  (шестдесет хиляди) лева, без включен ДДС. 

/2/ Единичната цена, съгласно Приложение №3 – Ценово оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в 
размер на ................... (.........................),без включен ДДС. 

/3/ Общата сума на договора е за срока, посочен в чл. 2.   
/4/ За изпълнение на услугата, предмет на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на 



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на заявените и извършени дейности по чл.1, съгласно посочената 
единична цена в Приложение № 3, неразделна част от договора.  

/5/ Общият сбор на месечните суми за извършени дейности не може да надхвърля  сумата, 
посочена в чл. 3, ал.1, от настоящият договор.  

Член 4. Плащането се извършва в лева в срок до 15 (петнадесет) календарни дни след 
представяне на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, окомплектована с двустранно подписани 
приемно - предавателни протоколи за извършените услуги за брой устройства. 

Член 5. Плащанията се осъществяват чрез банков превод от банковата сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Член 6. Ако за срока на договора не е усвоена максималната сума до 60 000 лв., 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ разликата между общата стойност на 
платените месечни суми и максималната стойност на договора. 

 
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Член 7. Приемането и предаването на устройствата, се извършва в склад на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на територията на гр. София – кв. Нова Враждебна, ул. Челопешко шосе 31, 
имот 362, БРСЦ. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Член 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на извършената услуга в размер, 

по начин и в сроковете, определени в раздел ІІІ от този договор. 
Член 9. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информация, необходима за 

осъществяване предмета на договора. 
Член 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/ Да извършва услугата съгласно условията, описани в Технически изисквания 

(Приложение № 1) и Техническото предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) - 
неразделна част от настоящия договор и в сроковете посочени в раздел ІІ. 

/2/ Да приеме устройствата в срок………………/не по-дълъг от 24 (двадесет и четири) 
часа/, след подаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (на e-mail адрес, WEB форма, или в краен 
случай - факс), като упълномощен представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписва двустранен 
приемо-предавателен протокол за приемане и предаване. 

/3/ Да описва извършваните дейности в Протокол, който се оформя надлежно с всички 
съпровождащи документи. 

/4/ При писмено поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да издаде справка за извършените 
дейности по приспособяването на устройствата. 

/5/ Да осигури лица и комуникации за консултиране на служителите от „Български пощи” 
ЕАД по експлоатацията на устройствата за ……..….…………/не по-малко от 8 часа, 5 дни от 
седмицата/. 

/6/ Да осигури приемане на заявки за обслужване в работно време……………………./не 
по-малко от 8 часа, 5 дни седмично/. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Член 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 
/1/ Да получи услугата в срок, на място по начин и по цена, определени в настоящия 

договор, отговаряща изцяло на Технически изисквания (Приложение № 1) и Техническото 
предложение на Изпълнителя (Приложение № 2) - неразделна част от настоящия договор и в 
сроковете посочени в раздел ІІ; 

/2/ На лица и комуникации за консултиране на служителите от „Български пощи” ЕАД по 
спиране на работа на апаратите – след ……..….…………/не по-малко от 8 часа, 5 дни от 
седмицата/; 

/3/ Да изпраща заявки за обслужване в работно време……………………./не по-малко от 8 
часа, 5 дни седмично/. 

Член 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
/1/ Да заплати в срок, по цена и начин определени в настоящия договор; 



/2/ Да изготвя и предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмени заявки (на e-mail адрес, WEB 
форма, или в краен случай - факс) за броя устройства подлежащи на реконструкция; 

/3/ Да упълномощи представител от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за подаване на заявки, 
приемане и предаване на устройствата и подписване на съпровождащи документи. 

 
VІІ. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ  
Член 13. /1/Гаранцията на устройствата е .................., но не по-малък от 6 (шест) месеца.  
/2/ За начало на гаранционният срок се счита датата на приемането на устройствата, която 

се посочва в приемно-предавателният протокол. 
/3/ Рекламации, свързани със скрити недостатъци на устройствата, следва да бъдат 

предявени след откриването им, но не по- късно от срока на гаранцията на услугата. 
Член 14. Времето за сервизна реакция, след получаване на заявка за отстраняване на 

възникнала повреда на устройство, е съгласно изискванията описани в Техническите 
изисквания (Приложение № 1) и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(Приложение № 2) - неразделна част от настоящия договор. 

Член 15. Гаранционната поддръжка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обхваща 
безвъзмездно отстраняване на отклоненията на устройствата от техническите параметри, 
конкретизирани в Техническите изисквания /Приложение №1/. 

 
VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА 

ДОГОВОРА  
 
Член 16. /1/ При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да плати стойността на извършените услуги 

с повече от 5 (пет) работни дни след определения в р. ІІІ срок, същият дължи законна лихва 
върху дължимата сума за всеки просрочен ден. 

/2/ При забавяне изпълнението или не осигуряване на договорените параметри на услугите 
специфицирани в Техническите изисквания (Приложение № 1) и Техническото предложение 
(Приложение № 2), предмет на настоящия договор, с повече от 5 (пет) работни дни, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2 % върху общата 
цена на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 10% от стойността. 

Член 17. В случай на неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 % от стойността му. 

Член 18. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора неизправната страна 
отговаря за всички вреди и пропуснати ползи. 

 
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА  
Член 19. /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. 

/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” ЕАД, IBAN BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF  

/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 чл.2. Оригиналът на банковата 
гаранция се представя преди сключване на договора за изпълнение на поръчката/.   

Член 20. /1/Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 15-дневен срок от 
изтичане на срока му на действие или при условие на окончателното му изпълнение. 

/2/ В случай на прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, гаранцията за 
изпълнение на Договора не се възстановява. 



/3/ В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на задължения по този 
Договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да задържи съответна част или пълния размер 
на гаранцията за изпълнение на договора. 

Член 21. В случаите, посочени в чл. 20, ал.2 и ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
търси обезщетение за вреди по общия ред. 

Член 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Член 23. /1/ Договорът се прекратява с изтичане на срока или при изчерпване на 

определената обща стойност на този договор, съгласно Член 3, като за прекратително 
основание страните ще възприемат първоначално настъпилото събитие. 

/2/ По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
Член 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

Член 25. Всяка от страните има правото едностранно да прекрати договора с писмено 
предизвестие в случай на 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. 

 
ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ  
Член 26. За неуредените въпроси в този Договор се прилагат съответните разпоредби от 

действащото българско законодателство.  
Член 27. Споровете по тълкуването и прилагането на този Договор се решават по пътя на 

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

Член 28. Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в случаите по 
чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.  

 
   ХІІ. АДРЕСИ И БАНКОВИ СМЕТКИ НА СТРАНИТЕ 
Член 29. /1/ Всички уведомления, които страните са задължени да си изпращат една на 

друга във връзка с настоящия договор, се изпращат в писмена форма и могат да се доставят 
лично или чрез препоръчано писмо, куриер или факс съобщение, на следните адреси: 

1.ИЗПЪЛНИТЕЛ:   
Адрес: ........................................ 
Факс: .......................................... 
На вниманието на: .............................................. - управител 
Банка: ...................................................................., 
ІBAN ......................................., BIC ...............................  
 
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Български пощи” ЕАД 
Адрес: 1700 София, ул.”Академик Ст. Младенов” №1, бл.31 
Факс: 962 53 29 
На вниманието на: Деян Дънешки – главен изпълнителен директор              
„РАЙФАЙЗЕНБАНК” ЕАД,   
IBAN BG88RZBВ91551032734305, BIC: RZBВBGSF  
 
/2/ Лица за контакт: 
 За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:   
Име, Фамилия.......................... 
тел: .......................................... 
длъжност:................................ 
 
 За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:   



Име, Фамилия.......................... 
тел: .......................................... 
длъжност:................................ 
 
Договорът, заедно с описаните към него приложения се състои от ...... (...............................) 

страници и бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
 

 
ОПИС НА ПРИЛОЖЕНИЯТА: 

 
Приложение №1 – Технически изисквания. 
Приложение №2 – Техническо предложение. 
Приложение №3– Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. 
Приложение №4 – Ценово предложение. 
Приложение №5 – Документи, съгласно чл.101е, ал.2 от ЗОП. 
Приложение №6 – Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

……………………………     ……………………………… 
Деян Дънешки 
(Главен изпълнителен директор) 

 
 
 
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/ 
 

 
 

  



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: 
„Реконструкция на касов апарат Daisy eXpert BP за нуждите 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: ................2013 г.                                               Декларатор:.................................. 

 


