
Образец № 1  

 

Наименование на участника: 

 

 

СПИСЪК  

на документите, съдържащи се в офертата за открита процедура с предмет 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

Плик № 1 „Документи за подбор” 

1. Настоящият списък (оригинал, по Образец № 1)  

2. Представяне на участника (оригинал, по Образец № 2)  

3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал, по Образец № 3)  

4.  Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както 

и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП (оригинал, по Образец 

№ 4). 

 

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 3 т.8 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (оригинал, по Образец № 5) (представя се от участник). 

 

6. Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, по 

Образец № 6) ако е относимо! (представя се от участник). 

 

7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал, по  Образец 

№ 7)(когато участникът ще ползва подизпълнител) 
 

8. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в процедурата (оригинал) 
(когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на 

това, съгласно документите му за регистрация) 

 

9. Договор за обединение, подписан от лицата, включени в обединението (заверено 

от участника копие)  
(когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица) 

 

10. Документ за внесена гаранция за участие (при банкова гаранция 

задължително се представя оригинал) 

 

11 Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП(Образец  № 9). 

 

 

Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

12. Техническо предложение (оригинал, по Приложение № 1)   

13. Декларация по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки(оригинал, по 

Образец № 8) ако е приложимо! 
 

Плик № 3 „Предлагана цена“ 



№ Съдържание 

Брой документи, 
бр. страници, форма 

(оригинал/заверено 
копие) 

14. Ценово предложение (оригинал, по Приложение № 2)  

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец №2 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 
в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

Административни сведения 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ  

Седалище: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефони:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавят необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от три, се добавят необходимия брой полета) 

Трите имена,  

ЕГН,  

лична карта №:,  

адрес 

  

  

  

  

Трите имена,  

ЕГН,  

лична карта №,  

адрес 

  

  

  

  

Трите имена, ЕГН,  

лична карта №, адрес 

  

  

  

  



Участникът се представлява заедно или 

поотделно от изброените лица: 
  

Данни за банковата сметка:  
 

 

 

Обслужваща банка   

IBAN   

BIC   

Титуляр на сметката   

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,  

 
        1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас открита процедура по ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: при изпълнение на обществена поръчка с предмет 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година», като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от 

нас. 

 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 

 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения 

към документацията за участие проект на договор.   

 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме (относимото се 

подчертава) следните подизпълнители: 

1....................................................................................................................................... 

2....................................................................................................................................... 

 

 (наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 

обществената поръчка в %) 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 90 календарни дни, считано от крайния 

срок за подаване на оферти, определен в обявлението за обществена поръчка.  

 

6. Неразделна част от настоящото представяне е декларацията по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените 

поръчки за обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и 5 от ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника, 

съгласно документите за регистрация.  

 
Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 

 



 

 

 

 

Образец № 3  

ДЕКЛАРАЦИЯ
1
 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният/ата……………………………………………………................ 
(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

 

(длъжност) 

 

на ...........................................................................................................................................,  
(наименование на участника) 

 

ЕИК/БУЛСТАТ................................................, 

в изпълнение на изискванията на чл. 47, ал. 9 от ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са осъждани с влязла в сила 

присъда/реабилитирани са (невярното се зачертава) за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране 

на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна 

процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваният от мен участник (отбележете, чрез подчертаване само едно обстоятелство, 

което се отнася до конкретния участник): 
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 

към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към 

държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато 

разсрочване/отсрочване; 

в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници). 

5. Лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП в представлявания от мен участник не са свързани лица (по смисъла 

на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП) с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

 

                                                 
1 Декларацията се подписва задължително от лицето или лицата, които представляват съответния 

участник според документите му за регистрация. 



Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в 7-

дневен срок от настъпването им. 

 

 

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат ............................................ 

 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), в които се съдържат посочените обстоятелства (по т. 1.-4) са:  

1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

 

Компетентният орган (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен), който е длъжен да предоставя информация за обстоятелствата по т.1-4 служебно на 

възложителя, е:  

1............................................... 

2............................................... 

3............................................... 

 

 
Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията в един екземпляр се подписва 

задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо или юридическо лице, 

включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод. 

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени поръчки са: 

- роднини по права линия без ограничения;  

- роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

- роднини по сватовство – до втора степен включително; 

- съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

- съдружници; 

- лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

- дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 

дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 

упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите в 

администрацията, раздел „А”. 

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 

20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да сключва трудови или 

други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало действия по разпореждане, 

регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е 

управител или член на орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. 

Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените. 

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от изпълнението на 

правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или 

в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването му от 

длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в 

която е заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, се прилага и за юридическо лице, в коетопубличното лице е станало съдружник, притежава 

дялове, или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на 

обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

 

 
Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,  
(наименование на участника) 

 

– участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка , 

осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, 

мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен инвентар, собственост на ТП 

Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 година» 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице (по смисъла на § 1, т. 23а от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП) или свързано предприятие (по смисъла на § 1, т. 24 от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП) с друг самостоятелен участник в настоящата процедура. 

 

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

 

 Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни. 

 

 
Дата  .............................................................................................................. 

 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат ............................................ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616911
http://web.apis.bg/p.php?i=9663#p18616855


Образец № 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици 

 
Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,  
(наименование на участника) 

 

 

 

– участник/подизпълнител (вярното се подчертава)  в процедура за възлагане на обществена  

 

поръчка с предмет „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на 

фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и 

прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» 

за 2015 година» 
 

        

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
1. Представляваният от мен участник не е регистриран в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Представляваният от мен участник не е свързан с лица, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 

 
Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

         
Дата  .............................................................................................................. 

 

Декларатор (име и фамилия) .................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснение "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон. 

1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и 

роднините по сватовство - до трета степен включително; 

2. работодател и работник; 

3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

4. съдружниците; 

5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в 

дружеството; 

6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице; 

7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице; 

8. лицата, едното от които е търговски представител на другото; 

9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото. 

(2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго 

лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните. 

 
Пояснение: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя 

от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Образец № 6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици 

 
Подписаният/ата……………………………………………….................................................……................ 

 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………….......................………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ...............................,  
              (наименование на участника) 

 

– Участник / подизпълнител (вярното се подчертава)  в процедура за възлагане на обществена  

 

поръчка с предмет „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на 

фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и 

прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» 

за 2015 година» 

 

 

        

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

1. Представляваният от мен участник е регистриран в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, а именно: ................................................................... 

2. Представляваният от мен участник попада в изключението на чл. 4, т. ...... от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

 

Известна ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния 

кодекс. 

 

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Декларатор (име и фамилия) .................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 

 
 

Пояснение:  
* В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от 

едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП 

* Тази декларация се попълва, ако не се попълва декларация приложение № 5. 

 

 

 



Образец № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 
Подписаният/ата……………………………………………………................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 
(длъжност) 

 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ.......................,  
(наименование на подизпълнителя) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. От името на представляваното от мен дружество: 

............................................................................................................................................................................ 
(посочете наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на  

 

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

(наименование на участника в процедурата, на който сте подизпълнител) 

 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка , осъществена чрез 

покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , 

селскостопанска техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско 

топанство «Генерал Тошево» за 2015 година» 
 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

................................................................................................................................................................................. 
(избройте конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

 

1. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че заявявайки 

желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право 

да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта. 

 

 

Дата  .............................................................................................................. 

Име и фамилия.................................................................................................. 

 

Подпис и печат ............................................ 

 

 

 

 

 

 



   Образец № 8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 33, ал.4 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ата……………………………………………….................................................……................ 

(трите имена) 

данни по документ за самоличност.....................................................................…………………………… 
 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 

в качеството си на ……………………….......................………………………………………………… 
(длъжност) 

на .................................................................................................................. ЕИК/БУЛСТАТ...............................,  
              (наименование на участника) 

 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка , 

осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови резервни части за МПС, 

мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен инвентар, собственост на ТП 

Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 година» 

        

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 
Следната информация, съдържаща се техническото предложение, има конфиденциален 

характер, тъй като представлява ТЕХНИЧЕСКА И/ИЛИ ТЪРГОВСКА ТАЙНА (вярното се 

подчертава)  

и възложителят няма право да я разкрива, с изключение на случаите по  чл.44 от ЗОП: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Дата  .............................................................................................................. 

 

Декларатор (име и фамилия) .................................................................................................. 

 

Подпис и печат............................................ 
 

 

 

 

Пояснение: Тази декларация се попълва и подписва само ако е приложима и се поставя плика с надпис Плик № 

2 “Предложение за изълнение на поръчката” , поставен в плика с офертата. 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Образец 

ДО 

ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО  ПРИ  

СИДП ДП ШУМЕН 

Гр.Генерал Тошево, п.к.9500 

        ул. „Трети март” №42  

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

 

От ___________________________________________________________________________ 

     [наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [____________], 

регистрирано в [_______________________] с данни по регистрацията: [__________], 

регистрация по ДДС: [______________________], със седалище [___________________] и 

адрес на управление [____________________], адрес за кореспонденция: 

[_______________________], телефон за контакт [____________], факс [________________], 

електронна поща [__________________], 

банкова сметка: [______________________], 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество], 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

            След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички 

образци и условията на договора, предлагаме нашето предложение за изпълнение на 

поръчката, както следва: 

            „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен инвентар, 

собственост на ТП Държавно горско стопанство «Генерал Тошево» за 2015 година» за 

следните МПС, посочени по марка, модел, вид, държавен регистрационен номер и година 

на производство, както следва: 

 

№ по 

ред Вид превозно средство Рег.номер 

Година на вид 

гориво производство 

1 ФОРД ТОРНЕО ТХ 3952 ХА 2003 дизел 



2 ВАЗ 21214 ТХ 1618 МХ 2006 бензин 

3 ВАЗ 21214 
ТХ 1632 ХС 

 
2009 бензин 

4 

УАЗ 31514 

  ТХ 9994 СХ 2005 бензин 

5 

ВАЗ 21213 

  ТХ 8566 ВХ 2002 бензин 

6 УАЗ 450 А ТХ 4701 ВХ 1994 бензин 

7 

УАЗ 2206 

  ТХ 5752 ВХ 1994 бензин 

8 ИЖ ПЛАНЕТА 5 ТХ 0280 Х 2007 бензин 

9 

МЕРЦЕДЕС 809 Д 

  ТХ 3121 ХК 1988 дизел 

10 КОЛЕСЕН ТРАКТОР ТК-80 

с прикачен инвентар БРАНА 

 

ТХ 05153 

1987 

дизел 

11 СУЗУКИ SX 4 ТХ 6327 ХА 2009 бензин 

 

            2.Приемаме, че доставките ще се изпълняват по поръчка от Възложителя, според 

нуждите му в момента на заявката. 

            3.Приемаме, че сключването на договор не обвързва Възложителя със задължителни 

поръчки за доставка за прогнозната му стойност, ако нуждите му не изискват такива. 

            4..Декларираме, че предложените от нас резервни части са фабрично нови, 

неупотребявани и съответстват на изискванията на производителя на посочените МПС, 

мотоциклети и селскостопанска техника с прикачен инвентар. 

            5. По отношение предлаганите от нас фабрично нови резервни части: 

         5.1.Предлагаме търговска гаранция (в месеци) за предлаганите от нас резервни 

части:.................... (....................) месеца, считано от датата на доставката. 

         6.Рекламации по отношение на количествата и видими дефекти на доставените стоки 

се правят в 14 четиринадесет) дневен срок от момента на подписване на двустранен 

приемо- предавателен протокол  (стокова разписка или еквивалентен документ), 

удостоверяващ дата на доставка. 

         7.При недостатъци или несъответствие на стоките, предмет на доставката, за които 

Възложителят не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им ще заменим доставената 

част с друга. 

         8.Срок за изпълнение на поръчката: 

         8.1.Срок за доставка- ................ (..............) календарни дни считано от датата на 

подаване на заявка от Възложителя ( не по- дълъг от 7 /седем/ календарни дни)    

         8.2. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 31.12.2015г 

      9.Място на доставка- ТП ДГС Генерел Тошево,  гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, 

ул.”Трети март” №42. Приемането и предаването на доставката по конкретната поръчка 

звършва по вид и количество с приемо- предавателен протокол  (стокова разписка или 

еквивалентен документ) подписан от двете страни в два екземпляра. За дата на доставката 

се счита датата на съставяне на приемо- предавателен протокол. 

        10.Срок на валидност на предложението- – 90  календарни дни включително, считано 

от крайния срок за получаване на офертите.  

 



 [дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Образец 

 

ДО 

ТП ДГС ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ  

СИДП ДП ШУМЕН 

Гр.Генерал Тошево, п.к.9500 

        ул. „Трети март” № 42  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

От ___________________________________________________________________________ 

     [наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава [____________], 

регистрирано в [_______________________] с данни по регистрацията: [__________], 

регистрация по ДДС: [______________________], със седалище [___________________] и 

адрес на управление [____________________], адрес за кореспонденция: 

[_______________________], телефон за контакт [____________], факс [________________], 

електронна поща [__________________], 

банкова сметка: [______________________], 

представлявано от [трите имена] в качеството на [длъжност, или друго качество], 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по 

заявка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска 



техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство 

«Генерал Тошево» за 2015 година» 

 сме съгласни с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 

Вас процедура за възлагане на обществена поръчка, както следва: 

           І.Предлагаме отстъпка от единичната цена за всяка фабрично нова резервна част в 

размер на ............ % (............ процента)  , фиксиран за целия период на изпълнение на 

договора. 

     Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичната продажна цена в 

търговския ни обект , намалена с предложен процент търговска  отстъпка. В цената са 

включени всички разходи за опаковка , такси , трандпорт и други съпътстващи доставката 

разходи, в лева без ДДС, франко обекта на Възложителя. Стойността на резервните части 

по отношение на цената им ще се определя след предварително съгласуване с Възложителя. 

 

Предлаганите цени са формирани до краен получател и включват всички разходи за 

изпълнение на поръчката. 

Предложените цени в настоящото ценово предложение са обвързващи за целия срок 

на изпълнение на поръчката. 

       Приемаме стойността на доставките да се заплаща в лева по банков път, по посочена 

от изпълнителя банкова сметка , в 10 /десет/ дневен срок след издаване на данъчна фактура. 

Данъчна фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- предавателен протокол 

(стокова разписка или еквивалентен документ)за извършената доставка. 

 

 

 

[дата]      ПОДПИС 

ПЕЧАТ 

[име и фамилия] 

[качество на представляващия участника] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №9 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният/ата ______________________________________________________  

  

с ЕГН: _________________ в качеството ми на____________________________________ 
         (посочете длъжността, която заемате) 

на  __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________, 
          (посочете името на участника) 

със седалище и адрес на управление: ____________________________________________                

 

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

Приемаме условията в проекта на договор към документацията за участие в 

процедурата. 

В случай че бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора изцяло в 

съответствие с проекта, в законоустановения срок. 

 

 

 

 

Дата:________________                            Декларатор: ____________________ 
 (подпис) 

         

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 



ПРОЕКТ 

Д  О  Г  О  В  О  Р за обществена поръчка 

 

№ ______________/______________ г. 

 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на фабрично нови 

резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и прикачен 

инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» за 2015 

година» 

Днес, ______________ г., в гр.Генерал Тошево между: 

1. ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО ПРИ СИДП 

ДП ШУМЕН, седалище и адрес на управление: гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.“Трети 

март“ №42  , булстат ..................., представлявано от инж.Йорданка Найденова- директор и 

Златан Денчев- ръководител счетоводен отдел , наричано по-долу за краткост 

„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна и,  

2. _____________________, със седалище и адрес на управление: 

______________________, с ЕИК/БУЛСТАТ [за чуждестранно лице - съответната 

идентификация съгласно националното законодателство на държавата, в която лицето е 

установено], представлявано от _________________ - ______________________ [длъжност 

на представляващия], наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, 

 

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение № 

_______ от ____________ г. на директора на ТП ДГС Генерал Тошево за класиране на 

участниците и определяне на изпълнител, след проведена открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по 

заявка на фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска 

техника и прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство 

«Генерал Тошево» за 2015 година»открита с Решение № __________ от _________ г., се 

сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена 

поръчка с предмет: „Периодична доставка , осъществена чрез покупка по заявка на 

фабрично нови резервни части за МПС, мотоциклети , селскостопанска техника и 

прикачен инвентар, собственост на ТП Държавно горско топанство «Генерал Тошево» 

за 2015 година», съгласно Техническото предложение – Приложение № 1 и Ценовото 

предложение – Приложение №2 на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, съгласно документацията за участие, 

неразделна част от настоящия договор. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага доставките, предмет на настоящия договор, със заявка 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Заявката ще се извършва  по факс, емайл или с писмо до адреса на 

изпълнителя 

 

    II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



Чл. 2. (1) Максимално допустимата стойност на договора е 10 000 (десет хиляди) лева 

без ДДС,  франко мястото на доставката,  като Възложителя след сключването на договора 

не се обвързва с цялостното усвояване на определеният финансов ресурс 

(2) Стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единичната продажна 

цена в търговския обект на Изпълнителя,  намалени с 

 .......... %( ........ процента) представляваща търговска отстъпка . 

            (3) В срок до приключване на договора Изпълнителя се задължава да не променя 

първоначално предложения % на направената търговска отстъпка, съгласно офертата му. 

            (4) В цената са включени всички разходи за опаковка , такси , транспорт и други 

съпътстващи доставката разходи, в лева без ДДС и са определени франко обекта на 

Възложителя . 

             (5) Стойността на доставките се заплаща в лева по банков път, по посочена от 

изпълнителя банкова сметка в срок до 10 (десет) календарни дни след издаване на данъчна 

фактура  за доставка. 

             (6) Основание за плащане е издадена от Изпълнителя данъчна фактура. Данъчна 

фактура се издава след съставяне на двустранен приемо- предавателен протокол между 

страните за извършената доставка. 

   (7) Плащанията се извършват по банков път по следната банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Банка: __________________ 

IBAN: ___________________ 

BIC: ____________________ 

(8) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 

доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителя/ 

подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 23. 

 

Ш. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 3. (1) Срокът на договора е до 31.12.2015г..  

(2) Срок за доставка- ................ (..............) календарни дни считано от датата на 

подаване на заявка от Възложителя ( не по- дълъг от 7 /седем/ календарни дни)    

             (3) Мястото на изпълнение на поръчката – Предаването на доставката ще се 

осъществи в ТП ДГС Генерал Тошево, гр.Генерал Тошево, обл.Добрич, ул.”Трети март” 

№42 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 4. Приемането на доставката , се извършва от лица, определени от Възложителя в 

присъствието на Изпълнителя 

Чл. 5. Предаването на доставката във владение на Възложителя ще се осъществи с 

приемо- предавателен протокол (стокова разписка или еквивалентен документ) подписан от 

двете страни в два екземпляра  

Чл. 6. За дата на доставката се счита датата на съставяне на приемо- предавателния 

протокол (стокова разписка или еквивалентен документ). 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 



1. да заплати уговореното възнаграждение по реда и при условията на настоящия 

договор. 

2. да определи свой упълномощен представител по настоящия договор и да уведоми 

за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. да изисква и получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълно, качествено и в срок изпълнение на 

задълженията по този договор; 

2. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по всяко време да му представи информация за 

извършеното по договора; 

3. чрез своя упълномощен представител да контролира във всеки един момент 

изпълнението на договора, без с това да пречи на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да изпълни дейностите, предмет на договора, качествено и в срок, без да се 

отклонява от условията на договора и приложенията към него; 

2. да снабди Възложителя с валиден сертификат , издаден от производителя за 

качество и произход на доставките; 

3. Изпълнителят гарантира, че доставката отговаря на възприетите стандарти в 

Република България и Европейския съюз; 

4. да съставя и предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи във връзка с 

изпълнението на договора, съгласно условията на същия и приложенията към него; 

5. да отстранява за своя сметка всички повреди или щети, нанесени при извършване 

на дейностите по настоящия договор; 

6. да замени доставената част с друга за своя сметка, в случай на констатирани  

недостатъци или несъответствие на стоките, предмет на доставката, за които Възложителят 

не е знаел и не е могъл да узнае при приемането им  

7. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители в срок от 5 дни от сключване на настоящия договор и да предостави 

оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.  

 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 

1. да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното възнаграждение по реда и при 

условията на настоящия договор;  

2. да изисква приемането от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на изпълнените дейности, когато те са 

извършени качествено и в срок съобразно условията на договора. 

 

VI. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

            Чл. 11. (1) Рекламации по отношение на количествата и видими дефекти на 

доставените стоки се правят в 14. (четиринадесет) дневен срок от момента на подписване на 

двустранен приемо- предавателен протокол (стоково разписка или еквивалентен документ), 

удостоверяващ дата на доставката.За рекламация та по настоящата алинея се съставя 

констативен протокол. 



 (2) Възложителят е длъжен да уведоми  незабавно Изпълнителя за недостатъци или 

несъответствие на стоките , за които не е знаел и не е могъл да узнае при приемането й  

(3) При установяване на несъответствия във вида или качеството, които не са могли да 

бъдат открити при приемането им, Изпълнителят заменя доставената част с друга, 

съответстваща на необходимата  за извършване на ремонта. 

(4) Връщането на рекламираните стоки се извършва за сметка на Изпълнителя 

         (5) Търговската гаранция , дадена от Изпълнителя за доставените от него резервни 

части , предмет на този договор- ...............(................) месеца, считано от датата на 

подписване на приемо предавателен протокол за доставката им. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 12. (1) За обезпечаване изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

представя към момента на сключването на договора гаранция за изпълнението му размер на 

______  лева, представляваща 3 % от общата цена на договора без ДДС. 

(2) Гаранцията се представя с валидност 30 дни след изтичане на срока за изпълнение 

на предмета на настоящия договор, съгласно чл. 1, ал. 1 под формата на парична сума, 

внесена по сметка, посочена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в документацията за участие или под 

формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция. 

(3) В случай, че гаранцията за изпълнение е под формата на банкова гаранция, същата 

се освобождава като се връща оригиналът. В случай, че гаранцията за изпълнение е под 

формата на парична сума, гаранцията се освобождава чрез превеждане по банковата сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 2, ал. 6. 

(4) При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 календарни дни след 

неговото качествено изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение сума, равна 

на дължима от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на договора в 

случай на неговото разваляне по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса 

на изпълнението възникне спор между страните, който е отнесен за разрешаване от съдебен 

орган - в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои цялата или част от гаранцията 

за изпълнение за удовлетворяване на евентуално свое вземане, установено при 

произнасянето по спора. 

 

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 

Чл. 13.  Настоящият договор се прекратява: 

1. с изтичане срока на договора; 

2. при достигане на максимално допустимата стойност и изпълнението на всички 

задължения по него от страните; 

2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 



3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение за период повече от 30 

(тридесет) дни; 

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора без правоприемство; 

5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с предизвестие от 30 (тридесет) дни; 

6. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без предизвестие, при пълно неизпълнение на 

задължение по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. Всяка от страните може да развали договора в случаите при условията и 

последиците на чл. 87-88 от ЗЗД с отправяне на писмено предупреждение от изправната 

страна до неизправната и определяне на 7-дневен срок за изпълнение. 

Чл. 15. Всяка от страните може да поиска разваляне на договора, ако другата не 

изпълнява задълженията си по него повече от 10 (десет) календарни дни, след срока за 

изпълнение на съответното задължение. 

Чл. 16. В случай на прекратяване на договора в резултат на настъпили съществени 

промени в обстоятелствата за изпълнение на поръчката по причини, за които страните не 

отговарят, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва частично изплащане на дължимите суми  въз 

основа на протокол, съставен и подписан от страните по договора. 

Чл. 17. (1) В хипотеза на пълно неизпълнение предмета на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 20 % от общата 

стойност на поръчката. Неустойката се заплаща от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 дневен срок, 

считано от датата на получаване на покана за доброволно изпълнение от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) При забавено изпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по договора, 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за забава в размер на 0,5 % на ден от 

стойността на неизпълненото задължение за всеки ден забава, но не повече от 25 % от тази 

стойност 

(3) При виновно некачествено или неточно изпълнение на задълженията по настоящия 

договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 25 % от 

стойността на некачествено или неточно извършените дейности.  

Чл. 18. При неотстраняване на появилите се дефекти в гаранционния срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ направените разходи за отстраняването им в 

двоен размер, както и претърпените щети и пропуснатите ползи от забавеното 

отстраняване. 

Чл. 19. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за претърпени вреди и 

пропуснати ползи от неизпълнението по общия ред, предвиден в българското 

законодателство. 

Чл. 20. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, 

недостатъци и пропуски, както и в резултат на използване на некачествени резервни части, 

материали, консумативи и неспазване на сроковете, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

IХ. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 21. Приемането на доставките по чл. 1 се извършва от определени от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.  



Чл. 22. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с 

подписване от лицата по чл. 21 на двустранен приемо-предавателен протокол. 

Чл. 23. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителя. 

 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 24. Всеки спор относно тълкуването и действието на настоящия договор сe 

урежда чрез преговори между страните, а когато е невъзможно постигането на съгласие, 

същият се отнася за решаване пред съответния компетентен съд. 

Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 

действащото българско законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Технически спецификации за изпълнение на поръчката; 

2. Приложение № 1 - Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. Приложение № 2 - Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:                ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

__________________________             _______________________ 

....................................................                                          _______________________ 

      

 __________________________ 

 


