
Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

1. Технически изисквания: 
1.1. Материал: полиетиленово фолио (LDPE) с дебелина 0.07 мм, получено чрез 
коекструзия на вътрешния слой оцветен в черно и външен слой оцветен в бял нюанс. 

1.2. Размери на пликовете:  

1.2.1. ширина на плика – 265 мм ± 5 мм (размер между двата вътрешни термошева); 
дължина на плика – 320 мм ± 5 мм; ширина на капака за затваряне – 50 мм ± 5 мм. 
Размерът между вътрешния и външния термошев трябва да бъде най-малко 5 мм; 

1.2.2. ширина на плика – 300 мм ± 5 мм (размер между двата вътрешни термошева); 
дължина на плика – 400 мм ± 5 мм; ширина на капака за затваряне – 50 мм ± 5 мм. 
Размерът между вътрешния и външния термошев трябва да бъде най-малко 5 мм; 

1.2.3. ширина на плика – 380 мм ± 5 мм (размер между двата вътрешни термошева); 
дължина на плика – 480 мм ± 5 мм; ширина на капака за затваряне – 50 мм ± 5 мм. 
Размерът между вътрешния и външния термошев трябва да бъде най-малко 5 мм. 

1.3. Конструкция на пликовете: Пликовете са с конструкция тип „пощенски плик” с 
капак затварящ се от тясната страна на плика. Тялото на пликовете е оформено с два 
термошева по дължина, като между тях е отпечатан текстът – EMS BULPOST. 

1.4. Печатно оформление:  

1.4.1. Пликовете са с двуцветно оформление – лице и гръб – цветове Pantone 286 и 
151 от Pantone Matching System. Всички реквизитни данни като номер и баркод на 
плика, цвят и фирмен шрифт, текстова информация и тяхното разположение трябва 
да са съобразени с мострите на плика /лице и грьб /.  

1.4.2. На лицевата страна на плика от дясната страна на картата на България да бъде 
отпечатан седем цифрен номер с поредна номерация и индивидуален баркод 39 (в 
съответствие с европейския стандарт EN 800 и стандарта „Uniform Symbology 
Specification Code 39” на AIM), включващ поредния номер.  

1.4.3. Върху капака на плика се отпечатва символът за рециклиране на опаковката, 
като между трите стрелки се поставя и идентификационния код за вида на 
материала, от който е изработена опаковката (4), а абревиатурата за материала на 
опаковката се поставя под графичния знак (LDPE).  

1.5. Затварянето на пликовете да се извършва чрез нанесения на капака 
самозалепващ лепилен слой с широчина 20 мм и дължина равна на дължината на 
капака. Залепването се осъществява чрез отстраняване на защитната лента. 
Самозалепващият слой на капака е за еднократно залепване. 

1.6. Джобът на плика да е разположен на гърба и да е с размери: по предложената 
цяла ширина на плика, а дължината – с минимални размери отговарящи на 1/2 от 
дължината на плика. Джобът е прозрачен с минимално прихлупване от 50 мм. 

Участниците в процедурата нямат право да участват за отделен размер 
полиетиленови пликове. 
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В качествено отношение полиетиленовите пликове трябва да отговарят на 
изискванията на възложителя, описани в Приложение № 1 - „Технически изисквания”.  
           Участниците трябва да представят по 2 (два) броя образци (мостри) от 
различните размери полиетиленови пликове, като същите следва да отговарят на 
техническите изисквания, съгласно Приложение № 1 - „Технически изисквания”. 

 При представяне на мострите се допуска 10 % отклонение от зададените 
параметри за размерите на пликовете, като участникът декларира, че ако бъде избран за 
изпълнител ще достави пликовете с размери, посочени в техническите изисквания и 
печатното им оформление ще бъде съгласно него. 

 Участниците поставят върху всяка отделна мостра етикет, на който се изписва 
размера на плика, за който се отнася мострата. 

 Всички мостри се поставят в отделен плик извън плика с офертите. 

 За предаване на мострите се съставя приемо-предавателен протокол, който 
участникът следва да представи извън плика с офертата при нейното предаване. 

 Ако участникът не представи приемо-предавателен протокол за предадени 
мостри, пликът с офертата не се приема и това обстоятелство се отразява в регистъра за 
подаване на документи. 

2. Срок на годност /гаранция/: минимум 12 месеца.  
3. Качество: Да отговаря на техническите изисквания, отразени в т.1 и 
предоставените мостри. 

4. Прогнозните количества са посочени в Таблица № 1  

Доставките да бъдат извършени на три партиди до РУ на „Български пощи” 
ЕАД и СП „EMS/BULPOST”, по следната последователност: 

- Първа партида – до 20 (двадесет) календарни дни, считано от дата на 
одобрение на предпечатната подготовка ; 

- Втора партида – от 60-тия до 70-тия календарен ден след датата на първата 
партида; 

-  Трета партида - до 60 (шестдесет) календарни дни след предварително 
получена заявка от възложителя, при възникнала необходимост от специализирани 
полиетиленови пликове.  

Възложителя си запазва правото да извършва количествени промени между 
отделните размери пликове съобразно  възникналите си нужди. 

 
5. Място на доставка:  
Доставките на пликове следва да се осъществява, до сградите на „Български пощи” 

ЕАД, посочени в документацията както следва:  
 
5.1. Регионално управление „Западен регион” - София, намиращо се на адрес: 

1081София, ул. „Владайска” № 33;  
5.2. Регионално управление „Южен централен регион” - Пловдив, намиращо се на 

адрес: 4000 Пловдив, пл. „Централен” № 1;  
5.3. Регионално управление „Североизточен регион” - Варна, намиращо се на адрес: 

9000 Варна, бул. „Съборни” № 42;  

 2



5.4. Регионално управление „Югоизточен регион” - Бургас, намиращо се на адрес: 8000 
Бургас, ул. „Цар Петър” № 2;  

5.5. Регионално управление „Северен централен регион” - Плевен, намиращо се на 
адрес: 5800 Плевен, ул. „Хан Крум” № 3;  

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

 
Доставката по конкретна партида се извършва в работното време на 

структурните звена на „Български пощи” ЕАД и се предава на определено от 
Възложителя материалноотговорно лице, след предварително уговорен за това час. 
  Доставката се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол за 
доставените пликове, в съответната структура на „Български пощи” ЕАД. 

6. Опаковка: 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. 

7. Маркировка: На всеки кашон се залепва етикет, който трябва да съдържа - 
наименование и адрес на производителя, на Изпълнителя, наименование и адрес на 
получателя ( РУ ; РУ – за ОПС  и СП „ИМС/Булпост”   ) наименование и вид на 
стоката, брой на полиетиленовите пликове и описание на номерацията - от № .. до №  

8. Брой на пликовете: По 500 (петстотин) броя в кашон. 

9. Други условия:  

Декларация, че предлаганите полиетиленови пликове и опаковки са годни за 
рециклиране; 

Документи, за произход на полиетиленовите пликове с адресна информация за 
фирмата производител и фирмата вносител (с превод на български език); 

Документ, за представителни права от производител/вносител за доставка на 
полиетиленови пликове (с превод на български език); 

Декларация от производителя / вносителя, че предложените полиетиленови 
пликове  отговарят на „Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки” (Държавен 
вестник брой № 19/09.03.2004 г.). 

Копие от валиден сертификат на участника/производителя за система на 
управление на качество по ISO 9001:2008 или еквивалентен такъв /с превод на 
български език/.   

Сертификатът трябва да бъде валиден към датата на представяне на офертите и 
трябва да бъде издаден от орган по сертификация, с валидна акредитация по стандарта 
ISO 17021, издадена от национален орган по акредитация, на държава - страна по 
споразумението за взаимно признаване на Европейската организация по акредитация 
(ЕА MLA) или на Международния форум по акредитация (IAF MLA), в област 
сертификация на системи за управление по ISO 9001 и с EAC/NACE код покриващ 
обхвата на дейността, предмет на настоящата поръчка.  

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език като документът по 
тази точка се представя в официален превод. 

Съгласно §1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП „официален 
превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с 
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи. 
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*** Забележка: Навсякъде в техническите изисквания, където се съдържа 
посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, 
сертификат, произход или производство, което би довело до облагодетелстването 
или елиминирането на определени участници или продукти да се чете и разбира 
„или еквивалент”. 
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В. Търново 3200 3200 1600 800 800 0 800 800 0
Габрово 2400 2400 800 800 800 800 800 800 800
Ловеч 1600 800 800 800 800 0 400 400 0
Плевен 2400 2400 800 800 800 800 400 400 0
Разград 800 400 0 240 0 0 160 0 0
Русе 4000 4000 1600 800 800 800 800 800 0
Силистра 1600 800 0 400 0 0 400 0 0
Варна 8000 8000 8000 3200 3200 1600 3200 3200 1600
Добрич 1600 800 0 1600 800 800 400 400 0
Търговище 1600 800 0 800 800 800 400 400 0
Шумен 0 0 0 1600 800 0 0 0 0
Бургас 6400 6400 400 800 0 0 400 0 0
Стара Загора 2400 1600 800 1600 800 0 0 0 0
Сливен 2400 1600 0 800 0 0 0 0 0
Ямбол 2400 800 0 700 0 0 0 0 0
Пловдив 40000 32000 8000 0 0 0 0 0 0
Пазарджик 2400 2000 0 800 400 0 800 400 0
Кърджали 2400 1600 800 800 800 0 800 400 0
Смолян 2400 1600 800 400 0 0 0 0 0
Хасково 2400 800 0 1600 800 0 800 800 0
София град 6400 4800 3200 4800 3200 0 4000 1600 800
Благоевград 2400 1600 800 1200 700 0 800 160 0
Видин 800 640 0 480 0 0 480 0 0
Враца 1600 800 0 1200 720 0 300 0 0
Кюстендил 800 640 0 800 160 0 800 140 0
Монтана 1200 720 0 800 160 0 480 0 0
Перник 800 200 0 480 0 0 480 0 0
София окръг 800 800 0 800 160 0 700 0 0

6 80000 64000 32000 24000 12000 4000 12000 8000 4000
185200 146200 60400 53900 29500 9600 30600 18700 7200

Таблица № 1

380/480 мм, броя

 Специализирани полиетиленови пликове за куриерски 
услуги“EMS/BULPOST” 

300/400 мм, броя

СП "ИМС/Булпост"
ОБЩО

265/320 мм, броя

4
Южен 

централе
н регион

5 Западен 
регион

3
Югоизто

чен 
регион

1

Областна 
пощенска 
станция

Северен 
центр. 
регион

2
Североиз
точен 
регион

№ 
по 
ред

РУ
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Приложение №2 
 
 

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 №3  
/образец на техническо предложение/  

……………………………………………………………………………………………………………  
/наименование на участника/  

 
 
 
ДО  
 
ЦЕНТРАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ  
НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД  
УЛ. „АКАД. СТЕФАН 
МЛАДЕНОВ”  
№1, БЛОК 31  
1700 – СОФИЯ  

 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  

по реда на чл.101а, ал.2, във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет:  
 

„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги 
„EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2013 г. ” 

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

чрез публична покана с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови 
пликове за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” 
ЕАД през 2013 г. ”, 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, Таблица 1/ към поканата на Възложителя.  
 
2. Предлагам/е да изпълня/им дейностите по предмета на поръчката, в съответствие с 
Техническите изисквания /Приложение 1, Таблица 1/ на Възложителя, както следва:  
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Доставките ще бъдат извършени на три партиди до РУ на „Български пощи” 
ЕАД и СП „EMS/BULPOST”, в следната последователност: 

 



- Първа партида – до….…………(не повече от 20 (двадесет) календарни 
дни, считано от дата на одобрение на предпечатната подготовка ; 

- Втора партида – ……………… (от 60-тия до 70-тия календарен ден) след 
датата на първата партида; 

-  Трета партида -  ………………. (до 60 календарни дни) след предварително 
получена заявка от възложителя, при възникнала необходимост от специализирани 
полиетиленови пликове.  
 
3. Настоящата оферта е валидна не по - малко от 30 дни, считано от крайния срок за 
получаване на офертите.  
 
 
Дата: ...... 2013 г.      Подпис и печат: …………………  

/длъжност и име/ 



Приложение № 4  
…………………………………………………………………………………………………………… 

/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 специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги 
„EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 2013 г. ” 

 
УВАЖАЕМИ/А ГОСПОДИН/ГОСПОЖО,  

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

обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани полиетиленови пликове 
за куриерски услуги „EMS/BULPOST” за нуждите на „Български пощи” ЕАД през 
2013 г.” , 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:  

Наименование Размери 
Общо 

количество, 
/брой/ 

Единична цена, 
в лв. без ДДС 

Обща стойност, 
в лв. без ДДС 

Специализирани 
полиетиленови 
пликове за 
куриерски 
пратки 
EMS/BulPost 

265/320 мм 391800   

300/400 мм 93000   

380/480 мм 56500   

Обща стойност:  

 
 
 
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 

Приложение 5 
Проект! 

 
 

ДОГОВОР   
„Доставка на специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги 

„EMS/BulPost”  
 

№ ............................. / .................... 2013 година 

 

 

Днес, ................... 2013 г. (две хиляди и тринадесета година), в град София, 
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”,  

 
(“Възложителят” и “Изпълнителят” също, наричани по-долу заедно "Страни" 

или поотделно "Страна") 
 
На основание чл. 101е, ал. 1, 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 специализирани полиетиленови 
пликове за куриерски услуги „EMS/BulPost” и при условията на класираното на 
първо място предложение, съгласно Протокол № ...... от .........2013 г., утвърден от 
Главния изпълнителен директор на „Български пощи ЕАД. 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши доставка на 

специализирани полиетиленови пликове за куриерски услуги „EMS/BulPost” за 
нуждите на регионалните и специализирани поделения на “Български пощи” ЕАД, 
във вид, количества и в срокове, описани в настоящия договор. 

Чл. 2. Полиетиленовите пликове и опаковки, предмет на настоящия договор 
следва да отговарят в качествено отношение на представените мостри и на описаните 
техническите изисквания на Възложителя, съдържащи се в Приложение № 1, 
неразделна част от договора.  



 
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 година. 

 
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4. За изпълнение предмета на договора Възложителят се задължава да 
заплати на Изпълнителя обща цена в размер на: 

 
................. (.................) лева, без включен ДДС; 
Единичните цени на специализираните полиетиленови пликове за куриерски 

услуги „EMS/BulPost” са: за размери ................... мм – ................. (.................) лв. без 
ДДС; за размери ...................  мм – ................. (.................) лв. без ДДС; за размери 
................... мм – ................. (.................) лв. без ДДС; 

4.1. Стойността на всяка доставка се фактурира на съответното Регионално 
управление на „Български пощи” ЕАД и/или  на  СП „ИМС/Булпост”, като се заплаща 
от него в зависимост от количествата специализирани полиетиленови пликове и 
опаковки по единични цени посочени в настоящия договор. Количествата по партиди 
са обявени в Таблица № 1 неразделна част от Техническите изисквания (Приложение 
1). 

4.2. Единичните цени са съгласно ценовата оферта на Изпълнителя и включват 
всички разходи, необходими за цялостното изпълнение на поръчката. При 
фактурирането се начислява дължимия ДДС. 

4.3. Единичните цени на специализираните полиетиленови пликове за куриерски 
услуги „EMS/BulPost” са в лева и са фиксирани за срока на договора и не подлежат на 
преразглеждане.  

4.4. Възложителят заплаща стойността на съответната доставка по фактура, с 
приложен двустранен приемо-предавателен протокол, по банков път, в срок до 30 
(тридесет) дни, по сметка на Изпълнителя в банка: ........................................., IBAN: 
.................................., банков код ............................... 

 
ІV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Чл. 5. Мястото на изпълнение на доставките е съгласно приложен списък с 

адресите на Регионалните управления и СП ИМС/БУЛПОСТ – в Таблица № 1 
неразделна част от Техническите изисквания (Приложение 1). 

 
V. КОЛИЧЕСТВА И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 6. Количествата на специализираните полиетиленови пликове за 
Регионалните управление и СП ИМС/БУЛПОСТ, са описани по партиди в 
Таблица № 1 неразделна част от Техническите изисквания (Приложение 1). 

Чл. 7. (1) Доставката на специализираните полиетиленови пликове (Таблица № 
1, Приложение № 1) ще се извърши на три партиди, както следва: 

1. ПЪРВА ПАРТИДА: 

- до 20 (двадесет) календарни дни дни, считано от датата на одобрение на 
предпечатната подготовка; 

2. ВТОРА ПАРТИДА: 

 – от 60-тия до 70-тия календарен ден след датата на първа партида; 

3. ТРЕТА ПАРТИДА: 
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 – до 60 (шестдесет) календарни дни след предварително получена заявка от 
Възложителя, при възникнала неотложна необходимост от специализирани 
полиетиленови пликове. 

(3) Възложителят може да подаде и по-късен срок на доставка за 
специализирани полиетиленови пликове, в зависимост от необходимостта им в 
момента за осигуряване на нормалната работа на „Български пощи” ЕАД, както и да 
извършва количествени промени между отделните партиди, съобразно възникналите 
си нужди;  

 
VІ. ОПАКОВКА И МАРКИРОВКА 

 
Чл. 8. Опаковка - на производител по 500 (петстотин) броя в кашон. 

Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на 
атмосферни условия и транспорт, като се държи сметка за времетраенето на 
транспорта. Опаковката трябва да е приспособена за пренос с камион. Изпълнителят 
носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или неподходяща опаковка или 
неправилна или недостатъчна маркировка. 

Чл. 9. Маркировка - На всеки кашон се залепва етикет, който трябва да 
съдържа - наименование и адрес на производителя и на доставчика, наименование и 
вид на стоката, брой на полиетиленовите пликове/опаковки, а за опаковките с поредна 
номерация - описание и на номерацията - от № .... до № ...... 

 
VІІ. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 
Чл. 10. Собствеността върху доставката, предмет на този договор, преминава 

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

Чл. 11. В приемо-предавателния протокол се указват получените количества 
(вид на стоката, брой на полиетиленовите пликове/опаковки) и се отразяват видими 
дефекти. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 
Чл. 12. Изпълнителят има право: 

12.1. Да изисква от Възложителя съдействие, свързано с организацията по 
изпълнение предмета на договора. 

12.2. Да получи уговорената цена на специализираните полиетиленови пликове 
и опаковки в размер, начин и срок, посочени в настоящия договор. 

Чл. 13. Изпълнителят се задължава: 

13.1. Да доставя специализираните полиетиленови пликове и опаковки, със 
собствен превоз съгласно чл. 5, спазвайки договорените срокове. 

13.2. При установени рекламации, във връзка с доказани липси и недостатъци, 
свързани с явни или скрити дефекти на доставените специализираните полиетиленови 
пликове и опаковки, да достави липсващото количество и/или да подмени 
некачествените пликове и опаковки в срок до 5 (пет) дни, считани от деня, отбелязан 
на двустранния констативен протокол по чл. 16. 

Чл. 14. Възложителят се задължава: 

 3



14.1. Да заплати на Изпълнителя уговорената цена в размер, начин и срок, 
посочени в настоящия договор. 

14.2. При получаване на доставката да проверява по количества и видове 
размери полиетиленовите пликове и опаковки.  

14.3. Да осигури представители от “Български пощи” ЕАД, който да оказва 
съдействие на Изпълнителя при изпълнение предмета на договора.  

Чл. 15. Възложителят има право: 

15.1. Да изисква точно и качествено изпълнение на задълженията на 
Изпълнителя по договора. 

15.2. Да изисква и получава точна информация във връзка с изпълнението на 
договора. 

VІІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 16. При установени рекламации, във връзка с доказани липси и недостатъци, 

свързани с явни или скрити дефекти на доставените специализирани полиетиленови 
пликове се съставя двустранен констативен протокол от комисия с по един 
представител от двете страни. 

16.1. В срок до 45 (четиридесет и пет) календарни дни след получаване на 
полиетиленовите пликове и опаковки, във връзка с доказани липси и недостатъци, 
свързани с явни или скрити дефекти, Възложителят има право да изисква същите да 
бъдат доставени/подменени за сметка на Изпълнителя. 

 
VІІІ. ОТГОВОРНОСТИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 17. При забава на Възложителя за плащане на цената по чл. 4 с повече от 7 
(седем) дни след определения в чл. 4, т. 4.4. срок, Възложителят дължи на 
Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен ден, но не 
повече от 2 % от стойността на съответната доставка. 

17.1. При забавено изпълнение предмета на настоящия договор с повече от 7 
(седем) календарни дни, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер 
на 0,5 % (нула цяло и пет на сто), за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) 
% от стойността на договора. 

17.2. При забава, частично или пълно неизпълнение на дадена партида от договора 
с повече от 10 (десет) дни от страна на Изпълнителя, Възложителят има право да 
прекрати едностранно договора, като в този случай Изпълнителят дължи неустойка в 
размер на 10  % от цената на договора.  

17.3. В случай, че неизправна страна е Изпълнителят, Възложителят 
упражнява правата си по чл. 21 от договора.  

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

 
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 18. При подписване на настоящия договор Изпълнителят представя 
банкова гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ................ (................) 
лв., представляваща 3 % от общата стойност на договора. 

Чл. 19. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 10 - дневен срок 
от датата на писмена заявка от Изпълнителя за извършена последна доставка до 
Регионалните управления на “Български пощи” ЕАД, без да се дължи лихва от страна 
на Възложителя. 
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Чл. 20. В случай на прекратяване на договора по вина на Изпълнителя 
гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. 

Чл. 21. В случай на неизпълнение от страна на Изпълнителя на други 
задължения по този договор, Възложителят си запазва правото да задържи съответна 
част от гаранцията за изпълнение на договора.  

Чл. 22. В случаите, посочени в чл. 20 и чл. 21 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. 

 
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 23. (1) Договорът може да бъде прекратен в следните случаи:   
1. при изтичане на срока и неговото изпълнение; 
2. от всяка една от страните едностранно с едноседмично писмено 

предизвестие при неизпълнение на задълженията по него от другата страна, 
продължило повече от 10 (десет) дни); 

3. по взаимно съгласие, с писмено споразумение, уреждащо всички 
имуществени въпроси, между страните. 

(2) Едностранно прекратяване на договора се допуска както при пълно 
неизпълнение, така и при частично, лошо или забавено изпълнение съгласно 
условията на чл. 87 – 88 от ЗЗД. 

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

 
ХІ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 
Чл. 24. Страните по настоящия договор не отговарят за неизпълнението му, 

причинено в резултат на непредвидени обстоятелства. 
1. „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. 

2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава към момента на възникване на непредвидено обстоятелство, 
тя не може да се позовава на него, при положение, че към момента на настъпване на 
срока за изпълнение същото не е било възникнало. 

3. Непредвидено обстоятелство не е основание за отпадане отговорността 
по p. VII., ако засегнатата страна е могла да предвиди и предотврати настъпването на 
вредите и загубите. 

4. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, 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 5 - дневен срок от 
настъпването на такова.  

5. Докато трае непредвиденото обстоятелство се спира изпълнението на 
задълженията по договора. Срокът на договора автоматично се продължава със срока 
на действие на непредвиденото обстоятелство. 

6. Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, 
поради чиято небрежност или умишлени действия е настъпило същото. 

7. Липсата на парични средства не представлява непредвидено 
обстоятелство. 
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ХІІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл. 25. 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 
Адрес: 1700 София, ул.”Академик Ст. Младенов” №1, бл.31 
Факс: 962 53 29 
На вниманието на: ДЕЯН ДЪНЕШКИ – главен изпълнителен директор              
Банка: “Райфайзенбанк (България)” ЕАД,  
IBAN: BG 88 RZBB 9155 1032 7343 05 
BIC: RZBBBGSF 
 
ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
.............................................................................. 
Адрес: .............................................................................. 
Факс: .............................................................................. 
На вниманието на: .............................................................................. 
Банка: .............................................................................. 
IBAN: .............................................................................. 
BIC: ...............................  
 
Чл. 26. 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. (02) 949 ................, факс: (02) ...................., e-

mail: .................................@bgpost.bg 
 
Чл. 27. Всяка Страна ще бъде надлежно уведомена в писмена форма в тридневен 

срок от другата Страна относно промени в адреса. Пропускът да се уведоми или 
неправилното уведомление за промяната на адреса, ще освободи другата Страна от 
отговорност за неточно изпращане на съобщенията, изисквани по този Договор, освен 
ако промяната е настъпила по силата на приложим закон. 

Чл. 28. Нищожността на някоя клауза от Договора не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 29. Този Договор се прилага и тълкува съгласно законите на Република 
България. 

Чл. 30. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Търговския 
закон и на Закона за задълженията и договорите. 
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Договорът, заедно с описа на приложенията към него бе съставен и подписан в 
два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 
Приложения: 

1. Технически изисквания 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. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
6. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :       ИЗПЪЛНИТЕЛ:  
 
ДЕЯН ДЪНЕШКИ      
ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
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