
Приложение №1 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

на електронни везни, предназначени за измерване на пощенски пратки 

1. Нормативни изисквания: 

 Електронните везни трябва да отговарят на изискванията на „Наредба за съществените 

изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтомотично действие”, обн. ДВ 85/2005 г. 

или Директива 90/384/ЕЕС на Европейския съюз; 

  Електронните везни трябва да имат оценено съответствие, съгласно изискванията на чл. 32, 

ал. 1 и маркировка 2012 г. съгласно Приложение №8 на същата наредба или Annex II.3 на 

Директива 90/384/ЕЕС на Европейския съюз; 

 Фирмите производители да притежават сертифицирана система за управление на 

качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен. 

2. Технически и метрологични изисквания: 

 Везните да са електронни, с неавтомотично действие, с възможност за определяне на цената 

в зависимост от измерената маса. 

 Да са компактни, с вградено показващо устройство за оператора и изнесено над корпуса за 

клиента устройство за двуинтервалните везни 3/6 кг и 6/30 кг и само изнесено над корпуса 

показващо устройство за везните до 60 кг. 

 Да са с вградени клавиатура и основния интерфейс да бъде USB (възможност за 

Ethernetвръзка), като остане и възможност за RS 232 за управление на минимум две външни 

устройства: РС (USB порт и сериен порт ), касов апарат, етикетиращ принтер или баркод 

скенер. 

 Да имат възможност за предаване по интерфейса на отчетеното тегло в диапазона от 

минималния до максималния товар. 

 Везните трябва да бъдат окомплектовани със захранване и интерфейсен кабел за връзка с 

компютър (USB кабел). 

 Везните не трябва да са рециклирани или спрени от производство. 

 Обхват на везните: 

- двуинтервални везни 3/6 кг.; 

- двуинтервални везни 6/30 кг.; 

- електронни везни до 60 кг. 

 Стойност на проверовъчното скално деление е: 



- за двуинтервална везна 3/6 кг. – 1 г/2 г; 

- за двуинтервална везна 6/30 кг. – 2 г/10 г; 

- за везни до 60 кг. – 20 г. 

 Минимално измервано тегло (Min=5.е): 

- за двуинтервални везни 3/6 кг. – 5г/10 г; 

- за двуинтервални везни 6/30 кг. – 10 г/50 г; 

- за везни до 60 кг – 100 г. 

 Клас на точност на везните: ІІІ. 

 Работна температура: от – 10 °С до + 40 °С. 

 Ел. захранване на везната: 

- от електрическата мрежа, 220 V/6V, 9V, 12V или 24 V АС, през адаптер; 

- с вграден акумулатор, осигуряващ минимум 10 часа работа на везната без външно 

захранване. 

 Защитеност от околни електромагнитни и радиосмущения. 

 Влагоустойчивост и прахозащитеност. 

 Автоматично следене на нулата. 

 Размер на товароприемащата платформа: 

- за двуинтервални везни 3/6, 6/30 – не по-малък от 320 х 230 мм; 

- за везни до 60 кг. – не по малък от 450 х 600 мм. 

 Наличие на защита от механично претоварване с тегло по-голямо от максималния обхват на 

везната. 

 Автоматично изключване на везната при не използване след определено време. 

 Всички материали се представят на български език, а тези на чужд език и в легализиран 

превод на български език. 

3. Електронните везни да са комплектовани със следните документи: 

 Гаранционна карта. 

 Инструкция за експлоатация на български език. 

 СЕ декларация за съответствие. 

4. Сервизни изисквания: 

 Време за сервизна реакция, след получаване на заявката: 

- за градове с налични в тях сервизи на Изпълнителя – до 24 часа (не си взимат 

предвид неработни дни); 

- за градове без сервизи на Изпълнителя – до 48 часа (не се взимат предвид неработни 

дни). 

 При необходимо по продължително време за отстраняване на повреда, Изпълнителят 

предоставя оборотна везна за времето през което ще продължи ремонта. 

 Изпълнителят трябва да представи списък с наличните му в страната сервизи. 



 Възможност и условия за извършване на следгаранционно обслужване. 

 Да осигури възможност и условия за извършване на извънгаранционно поддържане и 

осигуреност с резервни части най-малко за 5 години. 

5. Опаковка и маркировка: 

 Електронните везни трябва да бъдат в кашони, обезопасени със стиропорни вложки или 

друг подходящ материал. Опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи 

се на атмосферни условия и транспорт. 

  Върху кашона следва да бъде поставен етикет съдържащ: наименование и тип на стоката, 

адрес на производителя и доставчика и основни технически характеристики. 

 



  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/ 
                   



Образец 

Приложение №3 

 

До  

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 
 

 

…………………………………………………………………….. (наименование на участника), 
регистрирано ………………………………………………………………………………… 
………………… …………………………………...…… (данни за регистрацията на участника) 
представлявано от …………………………………………………..………… (трите имена) 
в качеството на ..…………………………………..…………… (длъжност или друго качество) 
с БУЛСТАТ/ЕИК …………………, регистрирано в ………………………………………, 
със седалище …………………………………………………………………………………  
и адрес на управление …………………..………………………………………………, 
адрес за кореспонденция: ……………………………….……………………………………, 
банкови сметки: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Т Е Х Н И Ч Е С К А   О Ф Е Р Т А 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  
по реда на чл.101а, ал.2 от ЗОП с предмет: …… 

 
 
            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            В отговор на публикувана от Вас поканата за изпълнение на обществена поръчка 
чрез публична покана с предмет: ……, Ви представяме нашето техническо предложение 
за изпълнение, като декларираме, че: 

 

1. Приемаме да доставим стоките, обект на поръчката, в срок от ………………….дни 
(но  не по-дълъг от 60 календарни дни)  след подписване на договора. 

 

2. Предлагаме гаранционен срок на предлаганата стока ……………месеца (но  не 
по-малък от 12 месеца)  от датата на доставката. 

 
3. Техничeско предложение на предлаганите стоки, включващо: ………..1 

                                                            
1 За доказване на съответствието на предлаганите стоки с описаното в Техническата спецификация на 
Възложителя участникът описва подробно параметрите на предлаганите електронни везни. 



4. За обезпечаване изпълнението на договора за възлагане на обществената 
поръчка преди подписването на договора ще предоставим на Възложителя гаранция в 
размер на 3 (три) на сто от цената за изпълнение на договора без ДДС, посочена в 
Ценовата оферта. Гаранцията ще бъде предоставена под формата на (депозит на 
парична сума или банкова гаранция)2 . Ще осигурим валидност на банкова гаранция, 
когато гаранцията е под такава форма, 30 (тридесет) дни след датата на приключването 
на договора. 

 
5. Ангажираме отговорността си в съответствие с предложения проект на 

договор да доставим стоката, обект на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация, представена с документацията за участие.  

                              
6. Настоящата оферта е валидна не по - малко от 30 дни, считано от крайния срок 

за получаване на офертите. 
 
 
При несъответствие на посочените в тази оферта числа в изписването им с думи 

и с цифри, обвързващо за нас е предложението, посочено с думи. 
 

 

 

(дата)        ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

…………………………………….… 

(име и фамилия) 

 

…………………………………….… 

 (качество на представляващия участника) 

                          

                                                            
2 Посочва се вярното, в зависимост от волята на участника. 



Образец                                                                                                          Приложение №4 
 

 

 

До  

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД,  
гр. София, ул. “Академик Стефан 
Младенов”, № 1, бл. 31 

 

…………………………………………………………………….. (наименование на участника), 
регистрирано ………………………………………………………………………………… 
………………… …………………………………...…… (данни за регистрацията на участника) 
представлявано от …………………………………………………..………… (трите имена) 
в качеството на ..…………………………………..…………… (длъжност или друго качество) 
с БУЛСТАТ/ЕИК …………………, регистрирано в ………………………………………, 
със седалище …………………………………………………………………………………  
и адрес на управление …………………..………………………………………………, 
адрес за кореспонденция: ……………………………….……………………………………, 
 

 

Ц Е Н О В А   О Ф Е Р Т А 

(ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА) 

за изпълнение на обществена поръчка чрез публична покана  
по реда на чл.101а, ал. 2 от ЗОП с предмет: 

…………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
               УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
            След като се запознах /-ме с поканата за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: ………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………….., 
чрез публична покана долуподписаният/-те  
…………………………………………………………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………………………... 
заявяваме следното: 

 
1. Предлагам/- е обща цена за изпълнение на поръчката в размер на …………….. 

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



№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ ЕДИНИЧНА ЦЕНА / БЕЗ 
ДДС 

ОБЩА ЦЕНА / 
БЕЗ ДДС 

1. двуинтервални везни 3/6 
кг 

37   

2. двуинтервални везни 6/30 
кг 

111   

3. везни до 60 кг  18   

 

ОБЩА ЦЕНА / БЕЗ ДДС: 

 

2. Цената за изпълнение на договора е окончателна и не подлежи на увеличение, 
с изключение на случаите, посочени изрично в Договора за изпълнение на 
обществената поръчка и Закона за обществените поръчки, като посочената цена 
включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 

3. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и 
по реда на раздел III от проекта на договор. 

 

 

 

(дата)     ПОДПИС  

ПЕЧАТ 

 

…………………………………….… 

(име и фамилия) 

 

…………………………………….… 

 (качество на представляващия участника) 

 

                                                               
                                                                                        



Приложение №5 

Проект! 

ДОГОВОР 
 

„Доставка на електронни везни” 
 
 

Днес, .........2013 г., в гр. 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 ПЛАМЕН ПАВЛОВ - 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. 101е, ал.1 от Закона за обществените поръчки след възлагане 

на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Доставка на електронни 
везни” и при условията на класираното на първо място предложение, съгласно 
утвърден протокол от Главен изпълнителен директор от дата ............2013 г., се 
сключи настоящият  Договор. 

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ електронни везни, както следва: 37 (тридесет и седем) бр. 
двуинтервални везни 3/6 кг, 111 (сто и единадесет) бр. двуинтервални везни 6/30 кг и 
18 (осемнадесет) бр. везни до 60 кг, наречени по - долу стоки за определените от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обекти, при цените и условията, определени в Техническите 
спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – (Приложение № 1) към настоящия договор. 

 
ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 2. (1) Срокове по договора: 
2.1.1. За доставка на везните ....... (.............) дни от подписването му. – не повече 

от 60 (шестдесет) календарни дни 
2.1.2. Гаранционният срок на доставените по този договор електронни везни е 

............ (...................)– не по-малък от 12 (дванадесет) месеца от датата на подписване 
на приемно – предавателния протокол без забележки и от двете страни по договора  

(2) Място на изпълнение на договора - съгласно Техническите изисквания и 
спецификации – (Приложение № 1), представляващо неразделна част от настоящия 
договор. 

ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 



Чл. 3. Цената за изпълнение на договора е ................... (...........) лв., без включен 
ДДС и е единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ БРОЙ ЕДИНИЧНА 
ЦЕНА / БЕЗ ДДС 

ОБЩА ЦЕНА / 
БЕЗ ДДС 

1. двуинтервални везни 3/6 кг 37   

2. двуинтервални везни 6/30 кг 111   

3. везни до 60 кг  18   

 

Чл. 4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща цената за доставка на електронните 
везни в срок от 10 (десет) 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 електронните везни до 3 (три) месеца от извършването на 
доставката. 

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

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

IBAN:   ....................................... 
В1С :   ........................................  

 
(2) Плащането се извършва от съответното регионално управление на 

„Български пощи” ЕАД, БРСЦ, ЕС „Международни писмовни пратки и колети” и СП 
ИМС/БУЛПОСТ. 

 
IV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 6. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
гаранция за добро изпълнение на договора в размер на ................... лв. 
(.......................................), представляваща 3 % от стойност на договора. 

Чл. 7. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) 
дневен срок след датата на приключване на договора, респективно ако гаранцията е 
банкова, следва да бъде съобразена нейната валидност да бъде 30 (тридесет) дни след 
датата на приключване, без да се дължи лихва от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 8. В случай на прекратяване на договора по причина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
гаранцията за изпълнение на договора не се възстановява. 

Чл. 9. 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. 10. В случаите, посочени в чл. 9 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. 

Чл. 11. Гаранцията когато е парична сума, следва да бъде преведена по банковата 
сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както следва:  

„Централна кооперативна банка” АД,  
Сметка в лева: IBAN BG67CECB9790104298100 
BIC: CECBBGSF 
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора; ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи електронните везни, съгласно 
условията на настоящия договор. 

Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението 
на договорните задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки един момент от 
срока на договора, без да пречи с действията си на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати цената на доставените 
електронни везни при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор.  

Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ план 
за доставка на електронни везни. 

Чл. 17 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да посочи при подписване на 
настоящия договор отговорното лице, което извършва действията, описани в чл. 14. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице, извършващо действията по чл. 14 от 
договора,  ........................................ /име, длъжност, телефон, факс, електронна поща, 
адрес/.  

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените 
електронни везни, при условията и по реда на чл. 3 - 5 от настоящия договор. 

Чл. 19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави електронни везни, съгласно 
Техническите спецификации – (Приложение № 1) от настоящия договор.   

Чл. 20. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави съответните електронни 
везни в срок, съгласно чл. 2, ал. 1 от договора и на мястото по чл. 2, ал. 2. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уточнява и уведомява писмено  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на адреса на ЦУ на „Български пощи” ЕАД, за датите на доставка 
до съответното РУ, СП и БРСЦ в срок от 7 (седем) календарни дни преди деня на 
доставката. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави електронните везни в 
подходяща за запазването им при транспортиране и съхранение в склад опаковка, 
както следва: 

• в кашони, обезопасени със стиропорни вложки; 
• върху кашона следва да бъде поставен етикет съдържащ наименование и 

тип на стоката, адрес на производителя и доставчика и основни технически 
характеристики; 



• опаковката следва да запазва стоката от всякакви повреди, дължащи се на 
атмосферни условия и транспорт, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, 
произлезли от неподходяща опаковка или недостатъчна маркировка. 

(4) ) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде стоката, като я окомплектова 
със следните документи: 

• Гаранционна карта; 
• Инструкция за работа с електронна везна на български език; 
• СЕ декларация за съответствие; 
Чл. 21. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задълженията през периода на гаранционния 

срок да осигурява и предоставя операциите в обхвата на гаранционния сервиз, които 
съгласно техническата документация на производителя са извън компетентността на 
потребителя, като поддържа оборудването в  изправно състояние и без недостатъци, 
които съществено намаляват цената или правят оборудването или част от него негодна 
за употреба по предназначението, съгласно Техническите спецификации – 
(Приложение № 1), неразделна част от този договор.  

(2) Гаранционният срок започва да тече от момента на подписване на последния 
приемно - предавателен протокол без възражения за доставката на оборудването.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави гаранционен сервиз, съгласно 
сроковетe в Техническите спецификации – (Приложение № 1) от деня на  подписване 
на приемно - предавателен протокол без възражения за доставката на оборудването.  

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, в случай че оборудването или част от него 
прояви недостатък в течение на посочения гаранционен срок : 

1. Да го отстрани на място или в сервиз за своя сметка в срок до 24 (двадесет и 
четири) часа за градове с налични в тях сервизи и в срок до 48 (четиридесет и осем)  
часа за градове без сервизи на изпълнителя, считано от уведомлението на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проявения недостатък, като не се вземат предвид неработни дни 

2. Ако е необходимо да подмени дефектните части с нови и оригинални, 
включително да ги монтира, като провери за правилното функциониране на 
оборудването след ремонта.  

3. Ако дефектиралият компонент, който трябва да бъде заменен, не се произвежда 
вече от съответния производител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 
подходящ с не по-лоши технически характеристики (показатели ). 

4. В случай, че при тези проверки техническите характеристики на оборудването 
покажат точно и пълно съответствие с договорените, страните ще съставят приемо-
предавателен протокол за извършените действия по гаранционния сервиз, като опишат 
направените операции и вложени нови части по конкретния случай на изпълнения 
гаранционен сервиз. 



5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост от по-продължително 
време за отстраняване на повреда, да предостави обортна/и везна/и за времето за което 
ще продължи ремонта. 

6. Всички недостатъци (дефекти), проявени по време на гаранционния срок се 
отстраняват за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5) Задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по гаранционния сервиз имат действие по 
отношение на всеки дефект, който: 

1. се е проявил през периода на гаранционното обслужване 

2. е възникнал по причина, която е различна от нарушение на правилата на 
производителя за експлоатация, съхранение и поддръжка на оборудването, които са 
изрично обявени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предоставената му техническа документация в 
качеството му на потребител. 

 
VII. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 22. (1) Рекламации за липси и/или повреди се предявяват от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на приемането на електронните везни, след 
откриването им, като се отразяват в приемно – предавателен протокол, но не по-
късно от срока на гаранцията. 

(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 7 (седем) календарни 
дни. Когато се установи, че доставените електронни везни не отговарят на описанието в 
списъка по Приложение № 1 от договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да замени 
електронните везни с нови, отговарящи на изискванията за качество в двудневен срок 
от предявяването на рекламацията. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да достави електронни везни, отговарящи 
на описанието в списъка по Приложение № 1 от договора или на предложените такива 
в Техническата оферта – (Приложение № 2), поради изчерпването им от пазара или 
поради друга основателна причина, той се задължава да достави идентични на 
договорените уреди по договорените в Ценовото предложение - Приложение № 3 цени. 
Невъзможността за доставяне на конкретните предложени електронни везни следва да 
бъде описана, мотивирана и обоснована в писмен вид, посредством официална 
кореспонденция до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
VІІІ. НЕУСТОЙКИ 

Чл. 23. 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. 24. При неизпълнение на задълженията си по договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
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. 25. 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. 

Чл. 26. 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. 27. (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. 28. (1) Договорът може да бъде прекратен: 

• при изтичане на срока и неговото изпълнение; 
• 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); 

• 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. 

Чл. 29. Настоящият договор не може да се изменя или допълва, освен в случаите 
по чл. 43, ал. 2 от ЗОП и при спазване на условията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП. 

Чл. 30. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство, а споровете се решават от компетентен 
български съд по реда на ГПК. 

Чл. 31. (1) 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. Технически изисквания и спецификации 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, т. 1 от ЗОП; 
5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
6. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

ПЛАМЕН ПАВЛОВ       

ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   ...................................... 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Образец 

 

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) 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 открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: …...…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…,  
с настоящата 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

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

2. Приемам посочените клаузи в проекта на договора. 
 

 

Известна ми е наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 (дата на подписване)     Декларатор: (подпис):   

 


