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І. ОБЯВА 

 

ОБЯВА 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА 
 
 

Тръжната комисия към „Овергаз Мрежи” АД на основание утвърдена Инструкция за 
провеждане на търг за избор на доставчик на стока/услуга в Групата ОВЕРГАЗ, обявява 
провеждането на открита процедура за възлагане на поръчка с предмет: 
 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

  
Документацията за участие можете да намерите безплатно на електронен адрес: 
www.overgas.bg, „Тръжни процедури“, в раздел „Текущи поръчки“. 
 
Документацията може да бъде получена и на хартиен носител - по пощата или на място, 
всеки работен ден от 900 до 1630 часа (и не по-късно от два работни дни преди крайния 
срок за представяне на предложенията) на адрес: гр. София, ул. „Филип Кутев” №5, за 
контакти: Мария Антова, тел. 02 4283 458. При получаване на документацията е нужно да 
представите копие от документ за внесена такса в размер на 6 (шест) лева с ДДС, 
преведена по банковата сметка на „Овергаз Мрежи” АД: IBAN (BGN):  
BG31 UNCR 9660 1009 140010; BIC: UNCRBGSF, в Уникредит Булбанк АД, гр. 
София. Копие от документа за внесена такса можете да изпратите и на факс:  
(+359 2) 9621 724 или на електронен адрес: procurement@overgas.bg. Таксата не 
подлежи на възстановяване. За издаване на данъчна фактура е необходимо да изпратите 
данните на фирмата и МОЛ. 
 
Краен срок за представяне на предложения за участие в процедурата – 
15.11.2019 г., 17:30 ч.  
 
Предложенията трябва да бъдат адресирани до: Тръжна комисия, „Овергаз Мрежи” АД, 
София 1407, ул. „Филип Кутев” №5, запечатани в непрозрачен плик и представени от 
кандидата или от негов представител лично, или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка.  
 
Всички кандидати могат да присъстват на откритите заседания на  
Тръжната комисия за разглеждане и класиране на предложенията. 

 
Разходите за изготвяне на предложението са за сметка на Кандидата.  
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ІI. КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
1. Предмет на поръчката  
Поръчката включва извършване на куриерски услуги за „Овергаз Мрежи” АД по следните 
обособени позиции /ОП/: 
1.1. ОП1: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София”. 
1.2. ОП2: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на България”. 
1.3. ОП3: „Доставка на кореспондентски пратки за чужбина”. 
 
2. Вид на процедурата 
Поръчката ще се възложи по реда на открита процедура. Редът и условията, при които 
ще бъде избран Изпълнител на поръчката, са съобразени с вътрешнофирмен документ за 
провеждане на търг за избор на доставчик на стока или услуга - Инструкция за избор на 
изпълнител на СМР и доставчик на стока/услуга в Групата Овергаз - Инк 10.01.05. 
 
3. Срок за изпълнение на поръчката 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години, по всяка обособена 
позиция. 
 
4. Място на изпълнение на поръчката 
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД следва да се изпълняват на територията на  
България и в чужбина.  
 
5. Ограничения при изготвяне на предложението 
При изпълнение предмета на поръчката се допуска участие на подизпълнител. 
 
6. Изисквания към кандидатите 
Кандидатите следва да отговарят на всички изисквания, изложени в тръжната 
документация, както и: 
6.1. Да притежават валиден лиценз, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията 
за извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги; 
6.2. Да имат опит в изпълнението на идентични или сходни с предмета на настоящата 
поръчка дейности, изпълнени през предходната година, считано от датата на подаване на 
предложението. Под сходни се разбират универсални пощенски услуги по Закона за 
пощенските услуги. 
6.2.1. В уверение на посоченото по-горе, кандидатът да представи (към Техническото си 
предложение за изпълнение на поръчката (Приложение 3 по съответната обособена 
позиция) списък на подобни поръчки, изпълнени през предходната година, с посочени 
клиенти по тях, придружен от референции (препоръки) за успешно изпълнени дейности. 
 
7. Изисквания за качество 
Поръчката следва да се изпълни при спазване на изискванията, посочени в приложеното 
към настоящата документация Задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1 по 
съответната обособена позиция). 
 
8. Цена  
Цените, посочени в Търговското предложение (Приложение 2 по съответната обособена 
позиция), трябва да включват всички разходи на изпълнителя по изпълнение предмета на 
поръчката по настоящата процедура. Цените следва да бъдат твърдо фиксирани и 
неподлежащи на корекции до изтичане срока на договорите. Начинът на плащане е 
посочен в Търговското предложение.  
 
Договорите ще се сключат при цени и начин на плащане, посочени в Търговското 
предложение.  
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9. Срок на валидност на предложението 
Срокът на валидност на предложението включва времето, през което кандидатът се 
обвързва с условията на представеното от него предложение. Срокът на валидност на 
предложението следва да бъде не по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и започва 
да тече от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията. 
 
10. Изисквани гаранции 
При подписването на договора, определеният за Изпълнител на поръчката, представя 
гаранция за изпълнение на договора. 
 
Размерът на гаранцията, както и условията за нейното усвояване и освобождаване от 
Възложителя са определени в проекта на договор и в Раздел III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В 
ПРОЦЕДУРАТА от настоящата Документация. 
 
 
11. Критерии за оценка на предложенията  
Предложенията на кандидатите ще бъдат оценявани въз основа на критерия „най-ниска 
цена”. Оценяването и класирането на предложенията са описани в раздел V –  ОЦЕНКА 
НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 

12. Място, ден и час за представяне на предложенията:  
Крайният срок за представяне на предложенията за участие в процедурата е  
до 17:30 часа на 15.11.2019 г. на адрес: 
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” №5, звено „Деловодство” 
1407 София 
 
13. Кандидатите следва да нямат неизпълнени договорни задължения към 
дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 
 
14. Имената на кандидатите и съдържанието на предложенията се запазват от Тръжната 
комисия в тайна до деня, определен за разглеждане на предложенията. 
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ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА  
 
1. При изготвяне на предложенията за участие в откритата процедура за възлагане на 
поръчка, всеки кандидат трябва да се придържа точно към посочените в настоящата 
документация условия. 

 
Всеки кандидат може да подаде предложение за една, за две или за всички обособени 

позиции. 
 
В предложенията трябва да се използват приложените към документацията образци. 
 
2. Всички материали в предложението трябва да бъдат ясни и четливи. Всички разходи по 
изработването и представянето на предложенията са за сметка на кандидатите. 
 
3. Предложението се поставя в запечатан непрозрачен плик, който съдържа посочените в 
тръжната документация документи и се представя на адреса на Тръжната комисия по един 
от следните начини: лично от кандидата или от негов упълномощен представител; по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриер.  
 
Върху плика кандидатът посочва следната информация: 
 
Получател:  
Тръжна комисия на „Овергаз Мрежи” АД 
ул. „Филип Кутев” № 5, звено „Деловодство” 
1407  София 
 
Предмет на процедурата:  
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     (кандидатите записват наименованието на обособената/те позиция/и за която/които подават 
предложение/я)  
 
Подател:  
Име на компанията-кандидат. 
Адрес за кореспонденция. 
Телефон, факс номер, електронен адрес. 
Лице за контакт 
 
4. Предложението за участие в процедурата съдържа посочените в тръжната 
документация документи, включващи: Техническо предложение; изисквани декларации и 
др. документи (когато възложителят е посочил такива); едностранно подписани от 
кандидата проект на договор и съответното Задание за изпълнение на поръчката 
(Приложение 1-1, Приложение 1-2, и/или Приложение 1-3) - всичките поставени в 
непрозрачен плик. В този плик се поставя отделен запечатан плик с надпис 
„Предлагана цена” за всяка една от обособените позиции за които се участва, 
който съдържа съответния попълнен образец на Търговското предложение (Приложение 
2-1, Приложение 2-2, и/или Приложение 2-3).  
 
5. При приемане на предложението от звено „Деловодство”, върху плика се отбелязват: 
поредният номер, датата и часа на получаването, и посочените данни се въвеждат в 
електронен регистър, след което на приносителя се издава документ с входящ номер. 
 
6. Срокът за представяне на предложенията за участие в процедурата е до  
15.11.2019 г., 17:30 ч. на адреса на Тръжната комисия, посочен по-горе. 
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7. Предложение, представено след изтичане на крайния срок, не се приема от звено 
„Деловодство”. Не се приема предложение в плик, който не е запечатан, е с нарушена 
цялост, или върху който не е изписана информацията по т.3, по-горе.  
 
8. Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
Тръжната комисия за всички настъпили промени в правното им състояние в седемдневен 
срок от настъпването им. 
 
9. След изтичане на срока за представяне на предложенията Тръжната комисия определя 
датата и часа за провеждане на първото си открито заседание. Тръжната комисия 
уведомява писмено кандидатите за датата и часа на провеждане на първото открито 
заседание и ги поканва да присъстват при провеждането му. 
 
10. При провеждане на първото открито заседание Тръжната комисия отваря пликовете с 
предложенията на кандидатите (по реда на тяхното постъпване) и проверява дали 
представените документи отговарят на изискванията съгласно документацията. Тръжната 
комисия съставя протокол за извършените констатации и възлага изготвянето на „оценка 
за съответствие” на предложенията на технически експерти на Възложителя. Пликовете 
с надпис „Предлагана цена” не се отварят. 
 
11. Кандидати, които желаят да присъстват на открито заседание на Тръжната комисия, 
трябва да изпратят на посочената електронна поща, най-късно един ден преди 
определената за провеждане на заседанието дата, имената на лицата, упълномощени да 
ги представляват. В противен случай, кандидатите не се допускат до заседанието. 
 
12. Тръжната комисия има право по всяко време да проверява заявените данни и факти, 
представени от кандидатите. 
 
13. Тръжната комисия отстранява от участие в процедурата кандидат, който: 
а) не е представил някой от необходимите документи или представените документи не 
съответстват на условията, посочени в тръжната документация; 
б) е представил предложение, което е непълно или не отговаря на предварително 
обявените условия от Възложителя. 
 
14. Оценяването на предложенията и класирането на кандидатите ще бъде извършено по 
реда описан в раздел V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА. 
 
15. На второто открито заседание на Тръжната комисия, пред представители на 
Възложителя и кандидатите, се представя извършената „оценка за съответствие”, след 
което Тръжната комисия последователно извършва следните действия:  

а) отваря пликовете с надпис „Предлагана цена” от предложенията на допуснатите 
кандидати и извършва оценка на същите по критерия „най-ниска обща цена”;  

б) класира кандидатите, чиито предложения отговарят в най-голяма степен на 
предварително обявените от Възложителя условия;  

в) Председателят на Тръжната комисия обявява класирането на кандидатите пред 
присъстващите.  
 
16. Всички действия на Тръжната комисия се документират като се съставя протокол(и). 
 
17. Председателят на Тръжната комисия уведомява Възложителя за класирането на 
кандидатите като му представя съставения за това протокол и предлага на Възложителя 
да се сключи договор с кандидата, класиран на първо място. 
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18. Кандидатът, избран за Изпълнител, следва да представи в петдневен срок от 
получаване на уведомлението за това, необходимите за подписване на договора 
документи, а именно: 
а) удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по  
чл. 162, ал.2 от ДОПК; 
б) документ за предоставена гаранция за добро изпълнение на договора. 
 
19. Възложителят подписва договора при условие, че определеният за Изпълнител 
представи всички документи по т. 18 в необходимия срок. 
 
20. Избраният за Изпълнител кандидат гарантира изпълнението на задълженията си с 
гаранция за добро изпълнение на договора (представена в полза на Възложителя) в 
размер на 5% (пет на сто) от общата сума на поръчката (по съответната обособена 
позиция). Гаранцията се представя в една от следните форми (по избор на 
Изпълнителя): 
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя - „Овергаз Мрежи” АД, 
Уникредит Булбанк АД, IBAN (BGN):  
BG31 UNCR 9660 1009 1400 10; BIC: UNCRBGSF, или 
б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 
 
Банковата гаранция трябва да бъде безусловна, неотменима, с възможност да се усвои 
изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение. Гаранцията трябва да 
съдържа задължение на банката гарант да извърши безусловно плащане при първо 
писмено поискване на Възложителя, в случай че изпълнителят не е изпълнил някое от 
задълженията си по договора в съответствие с уговореното. 
 
Подписаният договор за възлагане на поръчката влиза в сила след представяне на 
документ за внесена гаранция за неговото изпълнение. Ако след изтичане на посочения в 
договора срок за внасяне на гаранция Изпълнителят не е представил документ за внесена 
гаранция, ще се счита, че договорът не е произвел правно действие. 
 
 
21. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в 30 (тридесет) дневен срок 
от подписване на приключвателен протокол след изпълнение предмета на поръчката, 
освен в случай че Възложителят е усвоил същата преди приключването на договора, по 
причина на неизпълнение от страна на Изпълнителя на някое от задълженията му по 
договора, в съответствие с уговореното. 
 
22. Разходите по гаранцията по т. 20, както и тези по евентуалното й усвояване, са за 
сметка на кандидата, определен за изпълнител. 
 
 
23. При отказ на кандидата, определен за Изпълнител, да сключи договор (за съответната 
ОП), Възложителят може да сключи договор с кандидата, класиран на второ място. 
 
24. Договорът трябва да съответства на съгласувания проект на Договор, приложен в 
тръжната документация и потвърден от кандидата в направеното от него Предложение, 
въз основа на което, същият е определен за изпълнител на поръчката. Промени в 
Договора не се допускат. 
 
25. Тръжната комисия прекратява процедурата за възлагане на поръчка с мотивирано 
решение, когато: 
25.1. Не са подадени предложения или няма допуснати кандидати. 
25.2. Всички предложения не отговарят на предварително обявените условия. 



 
 

„Овергаз Мрежи” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” № 5, факс: 02 9621 724 
 

Процедура за възлагане на поръчка  стр. 9 от 33 

256.3. Всички предложения, които отговарят на предварително обявените условия, 
надвишават планираните финансови средства. 
25.4. Класираните кандидати последователно откажат да сключат договор. 
25.5. Подадено е едно предложение. 
 
26. Тръжната комисия прекратява откритата процедура за възлагане на поръчка и 
продължава същата като процедура на пряко договаряне, ако е подадено едно 
предложение. 
 
27. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в предложението на друг 
кандидат, не може да представя самостоятелно предложение. 

28. Всеки кандидат, който желае да зададе въпроси от технически или финансов 
характер, или свързани с условията за участие, следва да ги зададе писмено като ги 
изпрати в рамките до 3 (три) работни дни преди изтичане на срока за подаване на 
предложенията на:  

 електронна поща: procurement@overgas.bg; 
 Лице за контакти: Мария Антова, телефон: 02 428 3458. 

 
29. Тръжната комисия отговаря на постъпилите от кандидата въпроси в срок до 2 (два) 
работни дни от получаването им като публикува въпросите и отговорите на интернет 
страницата на Възложителя на електронен адрес: www.overgas.bg, „Тръжни процедури”, в 
раздел „Текущи поръчки”.  



 
 

„Овергаз Мрежи” АД, София 1407, ул. „Филип Кутев” № 5, факс: 02 9621 724 
 

Процедура за възлагане на поръчка  стр. 10 от 33 

ІV. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ  
 
Към предложението за участие в процедурата трябва да бъдат приложени следните 
документи: 
 
1. Попълнени образци на:  
а) едностранно подписано Задание за изпълнение на поръчката (Приложение 1-1, и/или 
Приложение 1-2, и/или Приложение 1-3 –по 2 екз. за всяка обособена позиция, за която 
кандидатът е представил предложение. Същите да не се перфорират и подвързват в 
папки); 
б) Търговско предложение (Приложение 2-1, и/или Приложение 2-2 и/или Приложение  
2-3 за съответната/ите обособена/и позиция/ии);  
в) Техническо предложение (Приложение 3); 
г) едностранно подписан/и договор/и (Приложение 4 – в 2 екз. за всяка обособена 
позиция, за която кандидатът е представил предложение. Същите да не се перфорират 
и подвързват в папки). 
 
2. Доказателства за техническите възможности на кандидата (съгласно 
изискванията, посочени в тръжната документация и Заданието за изпълнение на 
поръчката – Приложение 1 по съответната обособена позиция): 
2.1. Валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за извършване на 
универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
2.2. Списък на подобни поръчки (за извършени пощенски услуги, по съответната 
обособена позиция), изпълнени през предходната година, с посочени клиенти по тях, 
придружен с референции (препоръки) за успешно изпълнени дейности. 
2.3. Всяка друга информация, която кандидатът счита за важна за изпълнението на 
поръчката. 
 
3. Декларация (свободен текст) за това, че кандидатът предвижда/не предвижда 
участие на подизпълнител. 
 
4. Декларация (Приложение 5) в потвърждение на това, че представеното Търговско 
предложение не представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде 
обявено на открито заседание на Тръжната комисия.  
 
5. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истинни, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности; че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата на ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
6. Декларация (Приложение 7) в потвърждение на това, че кандидатът: 
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство за обявяване в 
несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) няма задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
7. Административни сведения за кандидата (Приложение 8). 
 
8. Чуждестранните кандидати представят документ за регистрация по националното им 
законодателство и документ за данъчна регистрация по националното законодателство и 
документите по т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 с превод на български език. 
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ВНИМАНИЕ: 
 Предложение, в което липсва някой от необходимите документи за участие 
в процедурата, не се допуска до оценяване. 
 Всички документи в предложението на съответния кандидат да са 
подписани от лицето, което представлява кандидата, вписан в Търговския 
регистър, или упълномощено от него лице с надлежно пълномощно с нотариална 
заверка на подписите! 
 Всички представени документи да бъдат на български език, а издадените 
на чужд език – с превод на български език. 
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V. ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА 
 
Представените предложения на кандидатите се класират от Тръжната комисия отделно за 
всяка обособена позиция по критерия „най-ниска обща цена за две години”. 
 
1. Оценяване на предложенията  
До оценяване се допускат само предложенията, които отговарят на предварително 
обявените от Възложителя условия, описани в тръжната документация и са одобрени от 
Възложителя с „оценка за съответствие на предложенията (работен документ Инк 
10.01.05-РД6), на основание следните критерии за подбор: 

 К1 – наличие на копие от валиден лиценз, издаден от Комисията за регулиране на 
съобщенията, за извършване на универсална пощенска услуга по Закона за 
пощенските услуги (К1 съответства при предоставено копие от валиден лиценз); 

 К2 – наличие на списък на подобни поръчки (за извършени пощенски услуги), 
изпълнени през предходната година, с посочени клиенти по тях (К2 съответства 
при предоставен списък на подобни поръчки, изпълнени през предходната година, 
с посочени клиенти по тях); 

 К3 – наличие на препоръки за успешно изпълнени подобни или идентични с 
предмета на настоящата поръчка дейности през предходната година (К3 
съответства при предоставени препоръки)  

 
2. Класиране на предложенията 
 
Класирането се извършва публично, в присъствието на кандидатите, по критерия „най-
ниска обща цена за две години”, отделно за всяка обособена позиция. 
 
В случай, че за някоя от ОП са предложени еднакви най-ниски общи цени от двама или 
повече кандидати, Тръжната комисия определя чрез жребий кандидата, който ще бъде 
класиран на първо място.  
 
ВНИМАНИЕ: Предложения, които не отговарят дори на едно от условията в тръжната 
документация, не се допускат до оценяване. 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1.1           Приложение 1-1 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП1: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София” 

 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключен договор за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София. Услугата включва: 
доставка на кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) в заявения срок и 
адрес за територията на гр. София, както и получаване на вх. номер и обратна разписка 
от адресата (при необходимост). 

 
 
№ Услуги Прогнозен брой 

пратки месечно 

ЗА ПРАТКИ до 0,100 кг 

1.1 Фактури с доставка за 1 ден 100 

1.2  Получаване на обратна разписка при необходимост 

2.1 Документи с доставка в рамките на деня 15 

2.2 Документи с доставка за 1 ден 120 

2.3 Получаване на входящ номер при необходимост 

2.4 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,101 кг до 0,500 кг 

3.1 Документи, класьори с доставка за 1 ден 20 

3.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

3.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,501 кг до 1 кг 

4.1 Доставка за 1 ден 15 

4.2  Получаване на обратна разписка при необходимост 

 
* Забележка: 
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
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 Тегло на пратка:  

o до 0,100 кг – фактури; 
o до 0,100 кг – документи; 
o от 0,101 до 0,5 кг; 
o от 0,501 до 1 кг. 

 Срок за изпълнение предмета на поръчката: 
o доставка в рамките на деня; 
o доставка за един ден. 

 Получаване на входящ номер от адресата (при необходимост); 
 Получаване на обратна разписка (при необходимост); 
 Изпълнителят да прави посещения два пъти дневно на адрес гр. София, ул. „Филип 

Кутев” №5 без изрична заявка от Възложителя (сутрин - за да достави и вземе 
пратки, и след 16,30 ч., за да вземе пратките от деня);  

 Към доставките за ОП1 да бъдат включени следните квартали/вилни зони на град 
София: Бояна, Драгалевци, Симеоново, Кремиковци, Казичене, Банкя, Божурище, 
Лозен. 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на изпълнените поръчки, 
подобни или идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната 
година, считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени 
успешно договори. 
 
IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ  
 
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
територията на гр. София.  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
 
 
VI.1.2.          Приложение 1-2 
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VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
VI.1.1           Приложение 1-1 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП1: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София” 

 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключен договор за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София. Услугата включва: 
доставка на кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) в заявения срок и 
адрес за територията на гр. София, както и получаване на вх. номер и обратна разписка 
от адресата (при необходимост). 

 
 
№ Услуги Прогнозен брой 

пратки месечно 

ЗА ПРАТКИ до 0,100 кг 

1.1 Фактури с доставка за 1 ден 100 

1.2  Получаване на обратна разписка при необходимост 

2.1 Документи с доставка в рамките на деня 15 

2.2 Документи с доставка за 1 ден 120 

2.3 Получаване на входящ номер при необходимост 

2.4 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,101 кг до 0,500 кг 

3.1 Документи, класьори с доставка за 1 ден 20 

3.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

3.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,501 кг до 1 кг 

4.1 Доставка за 1 ден 15 

4.2  Получаване на обратна разписка при необходимост 

 
* Забележка: 
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

 Тегло на пратка:  
o до 0,100 кг – фактури; 
o до 0,100 кг – документи; 
o от 0,101 до 0,5 кг; 
o от 0,501 до 1 кг. 

 Срок за изпълнение предмета на поръчката: 
o доставка в рамките на деня; 
o доставка за един ден. 

 Получаване на входящ номер от адресата (при необходимост); 
 Получаване на обратна разписка (при необходимост); 
 Изпълнителят да прави посещения два пъти дневно на адрес гр. София, ул. „Филип 

Кутев” №5 без изрична заявка от Възложителя (сутрин - за да достави и вземе 
пратки, и след 16,30 ч., за да вземе пратките от деня);  

 Към доставките за ОП1 да бъдат включени следните квартали/вилни зони на град 
София: Бояна, Драгалевци, Симеоново, Кремиковци, Казичене, Банкя, Божурище, 
Лозен. 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на изпълнените поръчки, 
подобни или идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната 
година, считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени 
успешно договори. 
 
IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ  
 
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
територията на гр. София.  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.2.          Приложение 1-2 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП2: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на България” 

 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключени договори за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки на територията на България. Услугата включва: 
доставка на кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) в заявения срок и 
адрес за територията на страната (без гр. София), както и получаване на вх. номер и 
обратна разписка от адресата (при необходимост). 

 
   

№ Услуги Прогнозен брой 
пратки месечно 

ЗА ПРАТКИ до 0,100 кг 

1.1 Доставка за 1 ден 250 

1.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

1.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,101 кг до 0,500 кг 

2.1 Доставка за 1 ден 150 

2.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

2.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,501 кг до 1 кг 

3.1 Доставка за 1 ден 20 

3.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

3.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

 
* Забележка:  
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

 Тегло на пратка: до 0,100 кг; 
 Тегло на пратка: от 0,101 кг до 0,500 кг; 
 Тегло на пратка: от 0,501 кг до 1 кг; 
 Срок за изпълнение предмета на поръчката: 

o доставка за един ден. 
 Получаване на входящ номер от адресата (при необходимост); 
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 Получаване на обратна разписка (при необходимост); 
 Изпълнителят да прави посещения два пъти дневно на адрес гр. София, ул. „Филип 

Кутев” №5 без изрична заявка от Възложителя (сутрин - за да достави и вземе 
пратки, и след 16,30 ч. - за да вземе пратките от деня); 
 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на поръчки, подобни или 
идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната година, 
считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени успешно 
договори. 
 
IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
  
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
територията на България (без гр. София).  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.2.          Приложение 1-2 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП2: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на България” 

 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключени договори за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки на територията на България. Услугата включва: 
доставка на кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) в заявения срок и 
адрес за територията на страната (без гр. София), както и получаване на вх. номер и 
обратна разписка от адресата (при необходимост). 

 
   

№ Услуги Прогнозен брой 
пратки месечно 

ЗА ПРАТКИ до 0,100 кг 

1.1 Доставка за 1 ден 250 

1.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

1.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,101 кг до 0,500 кг 

2.1 Доставка за 1 ден 150 

2.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

2.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

ЗА ПРАТКИ от 0,501 кг до 1 кг 

3.1 Доставка за 1 ден 20 

3.2 Получаване на входящ номер при необходимост 

3.3 Получаване на обратна разписка при необходимост 

 
* Забележка:  
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

 Тегло на пратка: до 0,100 кг; 
 Тегло на пратка: от 0,101 кг до 0,500 кг; 
 Тегло на пратка: от 0,501 кг до 1 кг; 
 Срок за изпълнение предмета на поръчката: 

o доставка за един ден. 
 Получаване на входящ номер от адресата (при необходимост); 
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 Получаване на обратна разписка (при необходимост); 
 Изпълнителят да прави посещения два пъти дневно на адрес гр. София, ул. „Филип 

Кутев” №5 без изрична заявка от Възложителя (сутрин - за да достави и вземе 
пратки, и след 16,30 ч. - за да вземе пратките от деня); 
 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на поръчки, подобни или 
идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната година, 
считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени успешно 
договори. 
 
IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
  
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
територията на България (без гр. София).  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.3.          Приложение 1-3 
 

ЗАДАНИЕ 
за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
ОП3: „Доставка на кореспондентски пратки за чужбина” 

 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключени договори за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки за чужбина. Услугата включва: доставка на 
кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) за чужбина. 
 
    

№ Експресна доставка до 2 работни дни,  
с тегло до 0,300 кг. 

Прогнозен брой 
пратки месечно 

1 За Великобритания 4 

2 За Гърция 8 

3 За Хърватия 8 

4 За Русия 2 

5 За САЩ 1 

6 За Сърбия 2 

 
* Забележка:  
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

 Вид на услугата: експресна, с доставка на пратката до 2 работни дни; 
 Тегло на пратка: до 0,300 кг.; 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги.. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на поръчки, подобни или 
идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната година, 
считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени успешно 
договори 
3. Да предоставя своевременно информация за възникнали промени /рестрикции, забрани 
и др./ в условията на доставки до някои дестинации или за определени фирми в чужбина. 
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IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
  
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
  
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
териториите в чужбина.  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години, за всяка обособена 
позиция. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.1.3.          Приложение 1-3 

 
ЗАДАНИЕ 

за изпълнение на поръчка с предмет: 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

ОП3: „Доставка на кореспондентски пратки за чужбина” 
 
 
I. ЦЕЛ И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Изпълнителят на поръчката следва да осигури редовно извършване на куриерски услуги 
за „Овергаз Мрежи” АД, на основание сключени договори за срок от 2 (две) години за 
доставка на кореспондентски пратки за чужбина. Услугата включва: доставка на 
кореспондентски пратки (писма, документи, чертежи) за чужбина. 
 
    

№ Експресна доставка до 2 работни дни,  
с тегло до 0,300 кг. 

Прогнозен брой 
пратки месечно 

1 За Великобритания 4 

2 За Гърция 8 

3 За Хърватия 8 

4 За Русия 2 

5 За САЩ 1 

6 За Сърбия 2 

 
* Забележка:  
За непосочени услуги се прилагат цени не по-високи от тези в действащия ценоразпис на 
Изпълнителя. Изпълнителят трябва да представи към Търговското предложение от 
офертата ценоразпис, който да не се променя за срока на действието на договора. 
 
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
 

 Вид на услугата: експресна, с доставка на пратката до 2 работни дни; 
 Тегло на пратка: до 0,300 кг.; 

 
III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ 
 
1. Да притежават валиден лиценз от Комисията за регулиране на съобщенията за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги.. 
2. Да притежават опит в логистиката, като предоставят списък на поръчки, подобни или 
идентични с предмета на настоящата поръчка, изпълнени през предходната година, 
считано до датата на подаване на предложението и препоръки за приключени успешно 
договори 
3. Да предоставя своевременно информация за възникнали промени /рестрикции, забрани 
и др./ в условията на доставки до някои дестинации или за определени фирми в чужбина. 
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IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА УСЛУГИТЕ 
  
Възложителят възлага писмено (в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща) със заявка изпълнението на съответната услуга 
или устно (по телефона) при посочване на конкретните ѝ параметри - срок, вид на 
пратката, и други. 
 
V. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
  
Куриерските услуги за „Овергаз Мрежи” АД да се изпълняват въз основа на заявки на 
териториите в чужбина.  
 
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 
Поръчката ще бъде възложена за изпълнение за срок от две години, за всяка обособена 
позиция. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .......................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ....................... 
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VI.2.1. 

Приложение 2-1 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

ОП1: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София” 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето Търговско предложение за ОП1, както следва: 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
А/ Изпълнението на услугата по настоящата процедура за ОП1 ще извършим по 
посочените тук по-долу цени, както следва: 

 
№ Услуга Прогнозен брой 

пратки за срока 
на договора 

 
[бр.] 

Единична 
цена без 

ДДС 
 

[лв./бр.] 

Обща цена без 
ДДС за срока 
на договора 

 
[лв.] 

(1) (2) (3) (4) (5)= (3)x(4) 

1.1. Пратки до 0,100 кг –  
Фактури с доставка за 1 ден  
 

2 400   

2.1. Пратки до 0,100 кг  -  
Документи с доставка в рамките на деня 
 

360   

2.2. Пратки до 0,100 кг  -  
Документи с доставка за 1 ден 
 

2 880   

3.1. Пратки от 0,101 кг до 0,500 кг -  
Документи, класьори с доставка за 1 ден 
 

480   

4.1. Пратки от 0,501 кг до 1 кг - Доставка за 1 ден 
 

360   

ОБЩО за срока на договора за ОП1:  

 
Забележка: 
1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. Цените включват обратна разписка, която се заявява 
при необходимост.  
2. Всички посочени цени са в лева, без ДДС. 
3. За непосочени услуги в настоящото Търговско предложение предлагаме цени не по-
високи от тези, съдържащи се във валидния към момента на подаване на 
предложението ценоразпис на нашата компания (приложен към настоящото Търговско 
предложение). 
4. Предложените цени в настоящото Търговско предложение, съответно определените 
съгласно предходната т. 3 от Забележката, са валидни за целия срок на договора. 
5. При необходимост, по заявка на Възложителя, ще попълваме в товарителницата 
съответния текст, указващ съдържанието на пратката. 
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За изпълнение предмета на поръчката по ОП1 в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена за срока на договора на нашето предложение (по ОП1) възлиза 
на: ....................................... 
     (цифром) 
(......................................................................................................................) лева.  

(словом) 
 
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 
 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението. 
 
Б/ Цена за входящ номер, заявяван при необходимост от Възложителя: 
 

№ Услуга 
Единична цена 

без ДДС 
 

[лв./бр.] 
(1) (2) (3) 

1. Входящ номер при доставка   

 
Посочената единична цена за входящ номер ще бъде валидна за целия срок на 
договора. 
 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
Ежемесечно до 10-то число на месеца, следващ отчетния, след подписване без 
забележки на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
ведно с предоставяне на справка (на електронен носител формат Еxcel) за 
извършените услуги за изтеклия месец, съдържаща информация от товарителниците и 
стойността на фактурата разпределена по пратки: № на товарителница; дата; подател 
(име); населено място на подателя; получател (име); населено място на получателя; 
тегло на пратката; цена на услугата. 
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Изпълнението на поръчката ще извършим в заявените от Възложителя направления, 
посочени в Заданието за изпълнение на поръчката по ОП1. 
 
Забележка: 
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В случай на необходимост, се прилагат допълнителни листа към образеца на Търговско 
предложение с оглед на по-детайлното описание предложението на кандидата.  
 
Приложение:  
 Ценоразпис на …………………………………………………………………………… ООД/АД/ЕООД за 

непосочените услуги в Задание за изпълнение на поръчката по ОП1 (Приложение 1-1) 
за доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София 

 
 
 
 
Дата: ......... 2019 г.      С уважение: ……………………….. 
                  (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.2.2. 
Приложение 2-2 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

ОП2: „Доставка на кореспондентски пратки на територията на България” 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение за ОП2, както следва: 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
А/ Изпълнението на услугата по настоящата процедура за ОП2 ще извършим по 
посочените тук по-долу цени, както следва: 

 
№ Услуга с доставка  

 
за 1 ден 

Прогнозен брой 
пратки за срока 

на договора 
 

[бр.] 

Единична 
цена без 

ДДС 
 

[лв./бр] 

Обща цена без 
ДДС за срока 
на договора 

 
[лв.] 

 
(1) (2) (3) (4) (5)= (3)x(4) 

1. Пратки до 0,100 кг  6 000   

2. Пратки от 0,101 кг до 0,500 кг  3 600   

3. Пратки от 0,501 кг до 1 кг  480   

ОБЩО за срока на договора за ОП2:  

 
Забележка: 
1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. Цените включват обратна разписка, която се заявява 
при необходимост.  
2. Всички посочени цени са в лева, без ДДС. 
3. За непосочени услуги в настоящото Търговско предложение предлагаме цени не по-
високи от тези, съдържащи се във валидния към момента на подаване на 
предложението ценоразпис на нашата компания (приложен към настоящото Търговско 
предложение). 
4. Предложените цени в настоящото Търговско предложение, съответно определените 
съгласно предходната т. 3 от Забележката, са валидни за целия срок на договора. 
5. При необходимост, по заявка на Възложителя, ще попълваме в товарителницата 
съответния текст, указващ съдържанието на пратката. 
 
За изпълнение предмета на поръчката по ОП2 в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена за срока на договора на нашето предложение (по ОП2) възлиза 
на: ....................................... 
     (цифром) 
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(......................................................................................................................) лева.  
(словом) 

 
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 
 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението. 
 
Б/ Цена за входящ номер, заявяван при необходимост от Възложителя: 
 

№ Услуга 
Единична цена 

без ДДС 
 

[лв./бр.] 
(1) (2) (3) 

1. Входящ номер при доставка  

 
Посочената единична цена за входящ номер ще бъда валидна за целия срок на 
договора. 
 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
Ежемесечно до 10-то число на месеца, следващ отчетния, след подписване без 
забележки на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
ведно с предоставяне на справка (на електронен носител формат Еxcel) за 
извършените услуги за изтеклия месец, съдържаща информация от товарителниците и 
стойността на фактурата разпределена по пратки: № на товарителница; дата; подател 
(име); населено място на подателя; получател (име); населено място на получателя; 
тегло на пратката; цена на услугата. 
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Изпълнението на поръчката ще извършим в заявените от Възложителя направления, 
посочени в Заданието за изпълнение на поръчката по ОП2. 
 
Забележка: 
В случай на необходимост, се прилагат допълнителни листа към образеца на Търговско 
предложение с оглед на по-детайлното описание предложението на кандидата.  
 
 
Приложение:  
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 Ценоразпис на …………………………………………………………………………… ООД/АД/ЕООД за 
непосочените услуги в Задание за изпълнение на поръчката по ОП2 (Приложение 1-2) 
за доставка на кореспондентски пратки на територията на България. 

 
 
 
 
Дата: ......... 2019 г.     С уважение: ……………………….. 
                 (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.2.3. 
Приложение 2-3 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

(пълно наименование на кандидата) 
 

ТЪРГОВСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

ОП3: „Доставка на кореспондентски пратки за чужбина” 
 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на поръчка с горепосочения 
предмет, Ви представяме нашето търговско предложение за ОП3, както следва: 
 
I. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 
Изпълнението на услугата по настоящата процедура за ОП3 ще извършим по посочените 
тук по-долу цени, както следва: 

 

№ 
Експресна доставка  
до 2 работни дни,  

с тегло до 0,300 кг. 

Прогнозен брой 
пратки за срока 

на договора 
 

[бр.] 

Единична 
цена без 

ДДС 
 

[лв./бр.] 

Обща цена без 
ДДС за срока 
на договора 

 
[лв.] 

(1) (2) (3) (4) (5)= (3)x(4) 

1. За Великобритания 96   

2. За Гърция 192   

3. За Хърватия 192   

4. За Русия 48   

5. За САЩ 24   

6. За Сърбия 48   

ОБЩО за срока на договора за ОП3:  

 
Забележка: 
1. Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията по процедурата. 
2. Всички посочени цени са в лева, без ДДС. 
3. За непосочени услуги в настоящото Търговско предложение предлагаме цени не по-
високи от тези, съдържащи се във валидния към момента на подаване на 
предложението ценоразпис на нашата компания (приложен към настоящото Търговско 
предложение). 
4. Предложените цени в настоящото Търговско предложение, съответно определените 
съгласно предходната т. 3 от Забележката, са валидни за целия срок на договора. 
5. При необходимост, по заявка на Възложителя, ще попълваме в товарителницата 
съответния текст, указващ съдържанието на пратката. 
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За изпълнение предмета на поръчката по ОП3 в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена за срока на договора на нашето предложение (по ОП3) възлиза 
на: ....................................... 
     (цифром) 
(......................................................................................................................) лева.  

(словом) 
 
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката. 
 
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 
единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, 
общата цена ще бъде приведена в съответствие с единичната цена на предложението. 
 
II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
Предлагания от нас начин на плащане е, както следва: 
 
1-ви вариант: 
Ежемесечно до 10-то число на месеца, следващ отчетния, след подписване без 
забележки на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
ведно с предоставяне на справка (на електронен носител формат Еxcel) за 
извършените услуги за изтеклия месец, съдържаща информация от товарителниците и 
стойността на фактурата разпределена по пратки: № на товарителница; дата; подател 
(име); населено място на подателя; получател (име); населено място на получателя; 
тегло на пратката; цена на услугата. 
 
2-ри вариант: 
Попълва се от Кандидата, ако счита, че може да предложи вариант, който е икономически 
по-изгоден за Възложителя. 
 
Забележка: 
Възложителят си запазва правото да избере един от предложените варианти, който счита 
за икономически по-целесъобразен. 
 
III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 
Изпълнението на поръчката ще извършим в заявените от Възложителя направления, 
посочени в Заданието за изпълнение на поръчката по ОП3. 
 
Забележка: 
В случай на необходимост, се прилагат допълнителни листа към образеца на Търговско 
предложение с оглед на по-детайлното описание предложението на кандидата.  
 
Приложение: 
 Ценоразпис на …………………………………………………………………………… ООД/АД/ЕООД за 

непосочени услуги в Задание за изпълнение на поръчката по ОП3 (Приложение 1-3) за 
доставка на кореспондентски пратки за чужбина. 

 
 
 
Дата: ......... 2019 г.      С уважение: ……………………….. 
                  (подпис и печат) 
               (Изп. директор/Управител) 
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VI.3. 
Приложение 3 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование на кандидата) 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за изпълнение на поръчка с предмет 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

  
За обособена позиция: …………………………………………………………………………………… 

(Попълва се за всяка обособена позиция поотделно) 
 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 
Във връзка с горепосочената процедура за възлагане на поръчка, Ви представяме 
настоящото Техническо предложение, както следва: 
 
1. Кандидатът ………………………………………………, със седалище и адрес на управление: гр. 

…………………………………, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 

………………………………, се представлява от …………………………………………………………… - 

…………………………………………  

За удостоверяване на тези обстоятелства прилагаме Административни сведения за 
кандидата – Приложение 8. 
 
Предметът на дейност на представляваното от мен дружество включва: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Като кандидат за участие в процедурата заявяваме, че ще изпълним поръчката 
съгласно: 
2.1. условията и сроковете, указани в Заданието за изпълнение на поръчката (по 
съответната обособена позиция); 
2.2. представеното от нас Търговско предложение (по съответната обособена позиция); 
2.3. клаузите, посочени в подписания от нас проект на договор((по съответната обособена 
позиция). 
 
 
3. Поръчката ще изпълним: 
3.1. В сроковете указани в Заданието за изпълнение на поръчката (посочва се съответно 
Приложение 1-1, 1-2 или 1-3). 
3.2. Съгласно представеното Търговско предложение (посочва се съответно Приложение 
2-1, 2-2 или 2-3). 
3.3. Съгласно клаузите посочени в подписаните от нас договори по съответната обособена 
позиция (Приложение 4). 
 
4.  Като доказателства за техническата възможност за изпълнение на поръчката 
прилагаме следните документи: 
4.1. Копие от валиден лиценз, издаден от Комисията за регулиране на съобщенията, за 
извършване на универсална пощенска услуга по Закона за пощенските услуги. 
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4.2. Списък на изпълнените от нас поръчки за извършени пощенски услуги, реализирани 
през предходната година, с посочени клиенти по тях, придружен с референции 
(препоръки) за успешно изпълнени дейности; 
4.3. Друга информация, която считаме за важна за изпълнението на поръчката (попълва 
се при наличие на такава): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Съгласно изискванията на документацията за участие прилагаме още и следните 
документи: 
 
5. Декларация (свободен форма) за това, че предвиждаме/не предвиждаме участие на 
подизпълнител. 
 
6. Декларация (Приложение 5), че представеното Търговско предложение, не 
представлява търговска тайна и кандидатът е съгласен същото да бъде обявено на 
открито заседание на Тръжната комисия. 
 
7. Декларация (Приложение 6), че представените от кандидата документи са истински, 
отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и неговите технически 
възможности, че кандидатът е коректен, лоялен партньор и няма неизпълнени договорни 
задължения към дружества от групата ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са 
изтекли. 
 
8. Декларация (Приложение 7), в потвърждение на това, че кандидатът:  
а) не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност; 
б) не е в производство по ликвидация; 
в) няма задължения по чл.162, ал.2 от ДОПК. 
 
9. В случай, че бъдем избрани за Изпълнител на поръчката, , ще представим в петдневен 
срок от уведомяването ни за това документите, които са необходими за подписване на 
договора, а именно: 
а) Удостоверение от Националната агенция за приходи за липсата на задължения по 
чл.162, ал.2 от ДОПК; 
б) доказателства за предоставена гаранция за изпълнение на договора. 
 
 
 
10. Валидност на предложението. 
Ние се съгласяваме да спазваме това предложение за срок от  90 (деветдесет) календарни 
дни от датата, обявена за крайна за предаване на предложенията и то остава обвързващо 
ни, като може да бъде прието по всяко време, преди изтичане на този период. 
 
 
 
Дата: ….......2019 г.     С уважение: …………………….... 
                                                                                                   (подпис и печат) 

(Изп.директор/Управител) 
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VI.4. 
Приложение 4 

 
 
 

ДОГОВОРИ 
 
 
Забележка:  
 Кандидатите следва да представят в своите предложения едностранно подписани 

приложените договори(по два за всяка обособена позиция, за която кандидатстват), с 
което потвърждават, че са запознати с условията в тях и са отчели изискванията при 
формирането на цените в Търговското предложение (Приложение 2).  

 Договорите, както и приложенията към тях, да не се перфорират и подвързват в папки. 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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ДОГОВОР ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 

№ …………………………………….. /……………… 
 

Днес, .......... 2019 г. в гр. София, между: 

„Овергаз Мрежи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, 
район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 130533432, представлявано от Изпълнителния директор 
Светослав Рашев Иванов, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 

 
и 
 

„………………………………….“ ……., със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………………….., вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: ……….…………………, представлявано от ......................................... 
……………………................. в качеството му на …………………......................... наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание Инструкция за избор на изпълнител на СМР или доставчик на 
стока/услуга Инк. 10.01.05 и Протокол за класирани кандидати от ………………….. г. във 
връзка с проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на куриерска 
фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД”, по обособена позиция 1: 
„Доставка на кореспондентски пратки на територията на гр. София” 

 
се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, при условията и срока 
на настоящия Договор и в съответствие с параметрите, определени в Заданието 
(Приложение №1), Търговско предложение (Приложение №2), Техническо предложение 
(Приложение №3), да извършва срещу възнаграждение куриерски услуги при заявка от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл.2. Куриерските услуги, предмет на настоящия договор, включват приемане, 
пренасяне и доставка на следните пратки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани общо 
по-долу за краткост „Пратките“, а именно: кореспондентски пратки (писма, фактури, 
документи, чертежи и др.) съгласно описаното в Приложение №1. 

Чл.3. Дейността по предоставяне на услугите, съставляващи предмет на настоящия 
договор, включват следното: приемане на пратките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офиса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявеното от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време доставка на пратките 
в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до посочения от последния адрес при условията 
на настоящия договор и на Общите му условия (Приложение № 5 към настоящия 
договор), доколкото същите не противоречат на клаузите на договора.  

 
II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Чл.4. Условията, реда и сроковете за извършване на куриерските услуги, както и 

начинът на подаване на всяка конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са 
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описани в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като страните приемат, че същите се 
прилагат доколкото не противоречат на следните изрични уговорки, постигнати по 
съгласие на страните, а именно: 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявки за доставка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следните 
начини: в писмен вид, в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща, устно - чрез телефонните номера на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени от последния или по друг съгласуван между страните 
начин.  

4.2. Заявките, подавани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да съдържат 
следните параметри: срок за доставка, наименование и адрес на получателя на 
пратката, телефон на получателя, вид и размер/тегло на пратката, данни за нейното 
съдържание при необходимост, изискване за обратен документ, документ с входящ 
номер и/или обратна разписка от адресата при заявка на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прави по две посещения дневно в 
Административната сграда (офиса) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, район 
„Лозенец“, 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5 и без изрична заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сутрин и след обяд след 16.30 ч., за да достави и вземе пратките от деня.  

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни поръчката, а именно да достави пратките 
в сроковете при условията на Заданието (Приложение №1) и съгласно Търговско 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) или съгласно ценоразписа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 6) в зависимост от конкретната услуга, заявена от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.6. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила от 

датата на подписването му.  
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на 
услугите, предмет на настоящия договор в рамките на определените срокове и при 
спазване на договорените условия.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лица, 
които ще изпращат пратки и ще приемат документите за доставените пратки /обратни 
разписки, документи с входящи номера и др./. При промяна на лицата, упълномощени да 
предават и получават пратки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
най-малко три работни дни преди предаването на пратките.  

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава пратките в здрава и подходяща 
опаковка, съобразена със съдържанието, теглото и обема им. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на 
договора да осъществява контрол относно качественото изпълнение на дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията и сроковете по договора.  
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
12.1. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки за 

куриерски услуги в сроковете и при условията на настоящия договор; 
12.2. Да приема заявените и подготвени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пратки; 
12.3. Да попълва товарителница за всяка пратка, като предава екземпляр от нея на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
12.4. Да опазва пратката в количествено и качествено отношение от момента на 

приемането до момента на предаването на пратката; 
12.5. В случай че пратката не бъде доставена до нейния адресат по независещи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, то същият следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
да изпълни дадените от него указания.  
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12.6. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете и при условията на договора 
приемо - предавателен протокол, придружен със справка за всички извършени през 
предходния месец услуги по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

12.7. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промени в Общите условия 
(Приложение № 5), в който случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 
писмено предизвестие, отправено в 7-седем дневен срок от получаване на 
уведомлението.  

12.8. Да опазва тайната на кореспонденцията не разпространява данните и 
информацията, станали му известни във връзка и по повод изпълнението на настоящия 
договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи следващото му се възнаграждение в 
срока и при условията на договора и съгласно Приложение № 2 и Приложение № 6. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава съдействие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнение на заявките по настоящия договор, в случай че 
такова е необходимо.  

Чл.15. В случай на възникване на обстоятелство, водещо до иницииране на 
процедура по отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или отпадане на основанието за 
вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски 
услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
посоченото обстоятелство е основание за прекратяване действието на настоящия 
договор с отправянето на уведомление с незабавно действие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.17. (1) Плащането се извършва в срок до 10 (десет) дни след подписване без 

забележка на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
придружен със справка, съдържаща информация за издадените товарителници и 
стойността на дължимата сума съгласно Приложение № 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемо-предавателния протокол и справката за извършените услуги 
в срок до 5 (пето) число на месеца, следващ този, през който услугите са предоставени.  

(2) В случай че срокът по настоящия договор изтича в неработен ден, то се счита, че 
задължението следва да се изпълни в рамките на първия работен ден, следващ 
неработния.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги, различни 
от посочените в Приложение № 1, по цените, посочени в Приложение № 6. 

 
VII. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугите, включени в предмета на настоящия 

договор, съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги и с качество, 
съобразено с нормативите, определени с Решение на Комисията за регулиране на 
съобщенията.  

Чл.19. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
качеството на услугите, както и относно реда и условията за извършване на рекламации 
и заплащане на обезщетение, се прилагат Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доколкото същите не противоречат на разпоредбите на настоящия договор.  

Чл.20. В случай че рекламацията, предявена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се окаже 
основателна, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените от последния 
вреди, в това число за претенциите на трети лица относно своевременното и 
качественото изпълнение на отделните доставки, предмет на настоящия договор.  

Чл.21. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
условията и реда за осъществяване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат 
Общите условия на последния.  

Чл.22. В случай на настъпило застрахователно събитие при наличие на застраховка 
на пратката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява застрахователя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подготвя 
необходимите документи за ликвидация на щетата, която се възстановява в едномесечен 
срок. В случай че пратката не е застрахована, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност до 
определения в Общите условия размер.  
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по 

настоящия Договор с гаранция за добро изпълнение в размер на 
............................................ (.........................................................................) лева, 
представляващи 5 (пет на сто) % от общата стойност на Договора без ДДС, приобщена 
по договора като Приложение №4. 

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
23.2.1. Паричен депозит в размер на сумата по ал. 1, който следва да бъде преведен 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN (BGN): BG31 UNCR 9660 1009 1400 10 

BIC: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк АД, гр. София 

23.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
стойност, определена по ал. 1 от настоящия член, съдържаща задължение на банката – 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане на бенефициента 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), свидетелстващо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое 
задължение по този Договор. Банковата гаранция следва да бъде открита най-късно при 
подписване на настоящия Договор. Тя трябва да бъде издадена от българска банка или 
клон на чуждестранна банка, като при представяне на банкова гаранция на чужд език, 
тя се прилага и в превод на български език. В случай че срокът ѝ на валидност е по-
кратък от срока по ал. 3 по-долу, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поднови същата 
своевременно. Банковата гаранция следва да отговаря и на допълнителните изисквания, 
посочени в документацията за участие, в случай че има такива.  

(3) Предоставената гаранция следва да е валидна за срока на действие на 
настоящия Договор и един месец след датата на изтичането на срока на същия. 

Чл.24. Разходите по откриването и обслужването на избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид 
гаранция, включително разноски за усвояване на суми по нея, са за негова сметка. 

Чл.25. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се приобщава 
като Приложение № 2 към настоящия Договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл 
гаранцията като паричен депозит, документът за извършено плащане следва да се 
представи в оригинал и се приобщава като Приложение № 2 към настоящия Договор. 

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от предоставената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция, когато същият не изпълни някое от задълженията си по 
Договора, както и когато прекъсне, забави или се отклони от изпълнението на 
задълженията си по Договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето, през 
което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение във 
всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по настоящия 
Договор, без това да го лишава от правото да търси по съответния предвиден в Договора 
ред обезщетение и/или неустойки за претърпените вреди над размера на усвоената 
гаранция. 

(4) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови незабавно първоначалния размер на 
гаранцията, но не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването. 

Чл.27. (1) За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на 
вземането. В случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено 
усвояване на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на усвоената 
сума, но без да дължи лихва върху нея за периода на действие на Договора. 

(2) В 30 (тридесет) - дневен срок от подписване на приключвателен протокол по 
реда на чл. 34, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява цялата сума или остатъка от сумата по 
гаранцията за изпълнение, която не подлежи на усвояване съобразно разпоредбите на 
настоящия Договор. 
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(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за времето, 
през което между страните тече съдебен спор относно неизпълнение на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
VIII.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
Чл.28. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима и непредвидима сила. 
В случай че страната е в забава, тя не може да се позовава на непреодолимата сила.  

(2) Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключване на договора, като: война, експлозии, 
природни бедствия, стачки и ембарго, въстания, граждански вълнения, терористични 
действия и др.  

(3) Страната, която не изпълни задълженията си поради непреодолима сила, в срок 
от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието уведомява другата страна за 
настъпването на съответното обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез 
куриерска служба, страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати 
писмено потвърждение, изхождащо от официален орган (БТТП), в което да се посочи 
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. 
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване дейността на непреодолимата 
сила в посочения по-горе срок.  

(4) Докато трае събитието от непреодолима сила, изпълнението на задълженията и 
на свързаните с тях насрещни задължения спира. Сроковете за изпълнение се удължава 
с времето, през което е налице непреодолимата сила.  

(5) В случай че събитието, което е породило непреодолимата сила, продължи да 
бъде налице за продължителен период от време, което води до отпадане на интереса от 
изпълнението от договора за страна по договора, последната може да прекрати същия с 
изпращането на писмено уведомление до насрещната страна. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.29. Настоящият договор се прекратява:  

29.1. С изтичане на договорения срок;  
29.2. При неизпълнение на договора с едностранно 1-месечно предизвестие, 

оправено от изправната до неизправната страна; 
29.3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
29.4.  Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на чл. 

12.8 и чл. 15 от настоящия договор; 
29.5. Едностранно от всяка от страните при условията на чл. 28, ал. 5 от настоящия 

договор.  
 

Чл. 30. В случай че изпълнението на работата стане невъзможно вследствие на причина, 
за която никоя от страните не отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение. Ако една част от поръчката е била изпълнена и може да бъде полезна 
за възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от договореното 
възнаграждение.  
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.31. Адресите за кореспонденция и данните за контакт със страните по договора са, 
както следва:  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Имена: Ирена Петрова 

Адрес: гр. София, ул. "Филип Кутев" №5 

Телефон/факс: 0882 173 042, 02 4283 462 
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Ел. поща: irena_petrova@overgas.bg 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
………………….. 
Адрес: …………………….. 
Тел.: ………………….. 
Факс: ………………….. 
e-mail:  …………………. 
 
Чл.32. При промяна на адреса и/или на данните за контакт, страната е длъжна да 
уведоми насрещната страна по договора в тридневен срок от промяната. 
Чл.33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,  
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
бъдат разрешавани чрез преговори. При непостигане на съгласие, споровете се отнасят 
за решаване пред компетентния български съд.  
Чл.34. След изпълнение на задълженията по този договор, страните се задължават да 
подпишат приключвателен протокол, в който да отразят изпълнението на договора, 
както и липсата на възражения на страните една към друга. 
Чл.35. Настоящият договор може да бъде изменен само по споразумение между 
страните, изразено в писмена форма. 
Чл.36. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 
 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Приложение №1 – Задание; 

Приложение №2 – Търговско предложение;  

Приложение №3 – Техническо предложение; 

Приложение №4 – Банкова гаранция /документ за внесен паричен депозит. 

Приложение №5 – Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение №6 – Ценоразпис  

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

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

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

Светослав Рашев Иванов  

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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ДОГОВОР ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 

№ …………………………………….. /……………… 
 

Днес, .......... 2019 г. в гр. София, между: 

„Овергаз Мрежи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, 
район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 130533432, представлявано от Изпълнителния директор 
Светослав Рашев Иванов, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 

 
и 
 

„………………………………….“ ……., със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………………….., вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: ……….…………………, представлявано от ......................................... 
……………………................. в качеството му на …………………......................... наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание Инструкция за избор на изпълнител на СМР или доставчик на 
стока/услуга Инк. 10.01.05 и Протокол за класирани кандидати от ………………….. г. във 
връзка с проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на куриерска 
фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД”, по обособена позиция 2: 
„Доставка на кореспондентски пратки на територията на България” 

 
се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, при условията и срока 
на настоящия Договор и в съответствие с параметрите, определени в Заданието 
(Приложение №1), Търговско предложение (Приложение №2), Техническо предложение 
(Приложение №3), да извършва срещу възнаграждение куриерски услуги при заявка от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл.2. Куриерските услуги, предмет на настоящия договор, включват приемане, 
пренасяне и доставка на следните пратки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани общо 
по-долу за краткост „Пратките“, а именно: кореспондентски пратки (писма, фактури, 
документи, чертежи и др.) съгласно описаното в Приложение №1. 

Чл.3. Дейността по предоставяне на услугите, съставляващи предмет на настоящия 
договор, включват следното: приемане на пратките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офиса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявеното от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време доставка на пратките 
в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до посочения от последния адрес при условията 
на настоящия договор и на Общите му условия (Приложение № 5 към настоящия 
договор), доколкото същите не противоречат на клаузите на договора.  

 
II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Чл.4. Условията, реда и сроковете за извършване на куриерските услуги, както и 

начинът на подаване на всяка конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са 
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описани в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като страните приемат, че същите се 
прилагат доколкото не противоречат на следните изрични уговорки, постигнати по 
съгласие на страните, а именно: 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявки за доставка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следните 
начини: в писмен вид, в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща, устно - чрез телефонните номера на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени от последния или по друг съгласуван между страните 
начин.  

4.2. Заявките, подавани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да съдържат 
следните параметри: срок за доставка, наименование и адрес на получателя на 
пратката, телефон на получателя, вид и размер/тегло на пратката, данни за нейното 
съдържание при необходимост, изискване за обратен документ, документ с входящ 
номер и/или обратна разписка от адресата при заявка на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прави по две посещения дневно в 
Административната сграда (офиса) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, район 
„Лозенец“, 1407, ул. „Филип Кутев“ № 5 и без изрична заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
сутрин и след обяд след 16.30 ч., за да достави и вземе пратките от деня.  

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни поръчката, а именно да достави пратките 
в сроковете при условията на Заданието (Приложение №1) и съгласно Търговско 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) или съгласно ценоразписа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 6) в зависимост от конкретната услуга, заявена от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.6. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила от 

датата на подписването му.  
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на 
услугите, предмет на настоящия договор в рамките на определените срокове и при 
спазване на договорените условия.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лица, 
които ще изпращат пратки и ще приемат документите за доставените пратки /обратни 
разписки, документи с входящи номера и др./. При промяна на лицата, упълномощени да 
предават и получават пратки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
най-малко три работни дни преди предаването на пратките.  

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава пратките в здрава и подходяща 
опаковка, съобразена със съдържанието, теглото и обема им. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на 
договора да осъществява контрол относно качественото изпълнение на дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията и сроковете по договора.  
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
12.1. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки за 

куриерски услуги в сроковете и при условията на настоящия договор; 
12.2. Да приема заявените и подготвени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пратки; 
12.3. Да попълва товарителница за всяка пратка, като предава екземпляр от нея на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
12.4. Да опазва пратката в количествено и качествено отношение от момента на 

приемането до момента на предаването на пратката; 
12.5. В случай че пратката не бъде доставена до нейния адресат по независещи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, то същият следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
да изпълни дадените от него указания.  
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12.6. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете и при условията на договора 
приемо - предавателен протокол, придружен със справка за всички извършени през 
предходния месец услуги по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

12.7. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промени в Общите условия 
(Приложение № 5), в който случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 
писмено предизвестие, отправено в 7-седем дневен срок от получаване на 
уведомлението.  

12.8. Да опазва тайната на кореспонденцията не разпространява данните и 
информацията, станали му известни във връзка и по повод изпълнението на настоящия 
договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи следващото му се възнаграждение в 
срока и при условията на договора и съгласно Приложение № 2 и Приложение № 6. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава съдействие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнение на заявките по настоящия договор, в случай че 
такова е необходимо.  

Чл.15. В случай на възникване на обстоятелство, водещо до иницииране на 
процедура по отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или отпадане на основанието за 
вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски 
услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
посоченото обстоятелство е основание за прекратяване действието на настоящия 
договор с отправянето на уведомление с незабавно действие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.17. (1) Плащането се извършва в срок до 10 (десет) дни след подписване без 

забележка на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
придружен със справка, съдържаща информация за издадените товарителници и 
стойността на дължимата сума съгласно Приложение № 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемо-предавателния протокол и справката за извършените услуги 
в срок до 5 (пето) число на месеца, следващ този, през който услугите са предоставени.  

(2) В случай че срокът по настоящия договор изтича в неработен ден, то се счита, че 
задължението следва да се изпълни в рамките на първия работен ден, следващ 
неработния.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги, различни 
от посочените в Приложение № 1, по цените, посочени в Приложение № 6. 

 
VII. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугите, включени в предмета на настоящия 

договор, съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги и с качество, 
съобразено с нормативите, определени с Решение на Комисията за регулиране на 
съобщенията.  

Чл.19. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
качеството на услугите, както и относно реда и условията за извършване на рекламации 
и заплащане на обезщетение, се прилагат Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доколкото същите не противоречат на разпоредбите на настоящия договор.  

Чл.20. В случай че рекламацията, предявена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се окаже 
основателна, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените от последния 
вреди, в това число за претенциите на трети лица относно своевременното и 
качественото изпълнение на отделните доставки, предмет на настоящия договор.  

Чл.21. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
условията и реда за осъществяване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат 
Общите условия на последния.  

Чл.22. В случай на настъпило застрахователно събитие при наличие на застраховка 
на пратката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява застрахователя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подготвя 
необходимите документи за ликвидация на щетата, която се възстановява в едномесечен 
срок. В случай че пратката не е застрахована, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност до 
определения в Общите условия размер.  
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VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по 

настоящия Договор с гаранция за добро изпълнение в размер на 
............................................ (.........................................................................) лева, 
представляващи 5 (пет на сто) % от общата стойност на Договора без ДДС, приобщена 
по договора като Приложение №4. 

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
23.2.1. Паричен депозит в размер на сумата по ал. 1, който следва да бъде преведен 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN (BGN): BG31 UNCR 9660 1009 1400 10 

BIC: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк АД, гр. София 

23.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
стойност, определена по ал. 1 от настоящия член, съдържаща задължение на банката – 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане на бенефициента 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), свидетелстващо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое 
задължение по този Договор. Банковата гаранция следва да бъде открита най-късно при 
подписване на настоящия Договор. Тя трябва да бъде издадена от българска банка или 
клон на чуждестранна банка, като при представяне на банкова гаранция на чужд език, 
тя се прилага и в превод на български език. В случай че срокът ѝ на валидност е по-
кратък от срока по ал. 3 по-долу, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поднови същата 
своевременно. Банковата гаранция следва да отговаря и на допълнителните изисквания, 
посочени в документацията за участие, в случай че има такива.  

(3) Предоставената гаранция следва да е валидна за срока на действие на 
настоящия Договор и един месец след датата на изтичането на срока на същия. 

Чл.24. Разходите по откриването и обслужването на избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид 
гаранция, включително разноски за усвояване на суми по нея, са за негова сметка. 

Чл.25. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се приобщава 
като Приложение № 2 към настоящия Договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл 
гаранцията като паричен депозит, документът за извършено плащане следва да се 
представи в оригинал и се приобщава като Приложение № 2 към настоящия Договор. 

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от предоставената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция, когато същият не изпълни някое от задълженията си по 
Договора, както и когато прекъсне, забави или се отклони от изпълнението на 
задълженията си по Договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето, през 
което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение във 
всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по настоящия 
Договор, без това да го лишава от правото да търси по съответния предвиден в Договора 
ред обезщетение и/или неустойки за претърпените вреди над размера на усвоената 
гаранция. 

(4) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови незабавно първоначалния размер на 
гаранцията, но не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването. 

Чл.27. (1) За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на 
вземането. В случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено 
усвояване на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на усвоената 
сума, но без да дължи лихва върху нея за периода на действие на Договора. 

(2) В 30 (тридесет) - дневен срок от подписване на приключвателен протокол по 
реда на чл. 34, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява цялата сума или остатъка от сумата по 
гаранцията за изпълнение, която не подлежи на усвояване съобразно разпоредбите на 
настоящия Договор. 
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(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за времето, 
през което между страните тече съдебен спор относно неизпълнение на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
VIII.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 
Чл.28. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима и непредвидима сила. 
В случай че страната е в забава, тя не може да се позовава на непреодолимата сила.  

(2) Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключване на договора, като: война, експлозии, 
природни бедствия, стачки и ембарго, въстания, граждански вълнения, терористични 
действия и др.  

(3) Страната, която не изпълни задълженията си поради непреодолима сила, в срок 
от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието уведомява другата страна за 
настъпването на съответното обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез 
куриерска служба, страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати 
писмено потвърждение, изхождащо от официален орган (БТТП), в което да се посочи 
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. 
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване дейността на непреодолимата 
сила в посочения по-горе срок.  

(4) Докато трае събитието от непреодолима сила, изпълнението на задълженията и 
на свързаните с тях насрещни задължения спира. Сроковете за изпълнение се удължава 
с времето, през което е налице непреодолимата сила.  

(5) В случай че събитието, което е породило непреодолимата сила, продължи да 
бъде налице за продължителен период от време, което води до отпадане на интереса от 
изпълнението от договора за страна по договора, последната може да прекрати същия с 
изпращането на писмено уведомление до насрещната страна. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.29. Настоящият договор се прекратява:  

29.1. С изтичане на договорения срок;  
29.2. При неизпълнение на договора с едностранно 1-месечно предизвестие, 

оправено от изправната до неизправната страна; 
29.3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
29.4.  Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на чл. 

12.8 и чл. 15 от настоящия договор; 
29.5. Едностранно от всяка от страните при условията на чл. 28, ал. 5 от настоящия 

договор.  
 

Чл. 30. В случай че изпълнението на работата стане невъзможно вследствие на 
причина, за която никоя от страните не отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение. Ако една част от поръчката е била изпълнена и може да бъде полезна 
за възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от договореното 
възнаграждение.  
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.31. Адресите за кореспонденция и данните за контакт със страните по договора са, 
както следва:  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Имена: Ирена Петрова 

Адрес: гр. София, ул. "Филип Кутев" №5 

Телефон/факс: 0882 173 042, 02 4283 462 

Ел. поща: irena_petrova@overgas.bg 
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ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
………………….. 
Адрес: …………………….. 
Тел.: ………………….. 
Факс: ………………….. 
e-mail:  …………………. 
 
Чл.32. При промяна на адреса и/или на данните за контакт, страната е длъжна да 
уведоми насрещната страна по договора в тридневен срок от промяната. 
Чл.33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,  
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
бъдат разрешавани чрез преговори. При непостигане на съгласие, споровете се отнасят 
за решаване пред компетентния български съд.  
Чл.34. След изпълнение на задълженията по този договор, страните се задължават да 
подпишат приключвателен протокол, в който да отразят изпълнението на договора, 
както и липсата на възражения на страните една към друга. 
Чл.35. Настоящият договор може да бъде изменен само по споразумение между 
страните, изразено в писмена форма. 
Чл.36. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 
 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Приложение №1 – Задание; 

Приложение №2 – Търговско предложение;  

Приложение №3 – Техническо предложение; 

Приложение №4 – Банкова гаранция /документ за внесен паричен депозит. 

Приложение №5 – Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение №6 – Ценоразпис  

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

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

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

Светослав Рашев Иванов  

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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ДОГОВОР ЗА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ 

№ …………………………………….. /……………… 
 

Днес, .......... 2019 г. в гр. София, между: 

„Овергаз Мрежи“ АД, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1407, 
район „Лозенец“, ул. „Филип Кутев” № 5, вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: 130533432, представлявано от Изпълнителния директор 
Светослав Рашев Иванов, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една 
страна, 

 
и 
 

„………………………………….“ ……., със седалище и адрес на управление: 
…………………………………………………….., вписано в Търговския регистър при Агенция по 
вписванията с ЕИК: ……….…………………, представлявано от ......................................... 
……………………................. в качеството му на …………………......................... наричано по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

на основание Инструкция за избор на изпълнител на СМР или доставчик на 
стока/услуга Инк. 10.01.05 и Протокол за класирани кандидати от ………………….. г. във 
връзка с проведена процедура за възлагане на поръчка с предмет: „Избор на куриерска 
фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД”, по обособена позиция 3: 
„Доставка на кореспондентски пратки за чужбина” 

 
се сключи настоящият договор за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, при условията и срока 
на настоящия Договор и в съответствие с параметрите, определени в Заданието 
(Приложение №1), Търговско предложение (Приложение №2), Техническо предложение 
(Приложение №3), да извършва срещу възнаграждение куриерски услуги при заявка от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.   

Чл.2. Куриерските услуги, предмет на настоящия договор, включват приемане, 
пренасяне и доставка на следните пратки от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, наричани общо 
по-долу за краткост „Пратките“, а именно: кореспондентски пратки (писма, документи, 
чертежи и др.) съгласно описаното в Приложение №1. 

Чл.3. Дейността по предоставяне на услугите, съставляващи предмет на настоящия 
договор, включват следното: приемане на пратките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офиса на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в заявеното от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време и доставка на 
пратките в срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и до посочения от последния адрес при 
условията на настоящия договор и на Общите му условия (Приложение № 5 към 
настоящия договор), доколкото същите не противоречат на клаузите на договора.  

 
II. ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КУРИЕРСКИТЕ УСЛУГИ 

 
Чл.4. Условията, реда и сроковете за извършване на куриерските услуги, както и 

начинът на подаване на всяка конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, са 
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описани в Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като страните приемат, че същите се 
прилагат доколкото не противоречат на следните изрични уговорки, постигнати по 
съгласие на страните, а именно: 

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ подава заявки за доставка до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следните 
начини: в писмен вид, в това число по електронен път чрез уеб-сайта на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по електронна поща, устно - чрез телефонните номера на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, предоставени от последния или по друг съгласуван между страните 
начин.  

4.2. Заявките, подавани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да съдържат 
следните параметри: срок за доставка, наименование и адрес на получателя на 
пратката, телефон на получателя, вид и размер/тегло на пратката, данни за нейното 
съдържание при необходимост, изискване за обратен документ, документ с входящ 
номер и/или обратна разписка от адресата при заявка на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при изрична заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да получи 
пратките от деня.  

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни поръчката, а именно да достави пратките 
в сроковете при условията на Заданието (Приложение №1) и съгласно Търговско 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2) или съгласно ценоразписа на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 6) в зависимост от конкретната услуга, заявена от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
III. СРОК НА ДОГОВОРА 

 
Чл.6. Настоящият договор се сключва за срок от 2 (две) години и влиза в сила от 

датата на подписването му.  
 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяне на 
услугите, предмет на настоящия договор в рамките на определените срокове и при 
спазване на договорените условия.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да посочи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ списък с лица, 
които ще изпращат пратки и ще приемат документите за доставените пратки /обратни 
разписки, документи с входящи номера и др./. При промяна на лицата, упълномощени да 
предават и получават пратки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
най-малко три работни дни преди предаването на пратките.  

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предава пратките в здрава и подходяща 
опаковка, съобразена със съдържанието, теглото и обема им. 

Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на 
договора да осъществява контрол относно качественото изпълнение на дейността на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията и сроковете по договора.  
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:  
12.1. Да изпълнява точно и добросъвестно заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поръчки за 

куриерски услуги в сроковете и при условията на настоящия договор; 
12.2. Да приема заявените и подготвени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пратки; 
12.3. Да попълва товарителница за всяка пратка, като предава екземпляр от нея на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 
12.4. Да опазва пратката в количествено и качествено отношение от момента на 

приемането до момента на предаването на пратката; 
12.5. В случай че пратката не бъде доставена до нейния адресат по независещи от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ причини, то същият следва да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
да изпълни дадените от него указания.  
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12.6. Да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в сроковете и при условията на договора 
приемо - предавателен протокол, придружен със справка за всички извършени през 
предходния месец услуги по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

12.7. Да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промени в Общите условия 
(Приложение № 5), в който случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора с 
писмено предизвестие, отправено в 7-седем дневен срок от получаване на 
уведомлението.  

12.8. Да опазва тайната на кореспонденцията не разпространява данните и 
информацията, станали му известни във връзка и по повод изпълнението на настоящия 
договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи следващото му се възнаграждение в 
срока и при условията на договора и съгласно Приложение № 2 и Приложение № 6. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава съдействие от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнение на заявките по настоящия договор, в случай че 
такова е необходимо.  

Чл.15. В случай на възникване на обстоятелство, водещо до иницииране на 
процедура по отнемане на лиценза на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или отпадане на основанието за 
вписване в публичния регистър за оператори, извършващи неуниверсални пощенски 
услуги, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 
посоченото обстоятелство е основание за прекратяване действието на настоящия 
договор с отправянето на уведомление с незабавно действие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 
VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.17. (1) Плащането се извършва в срок до 10 (десет) дни след подписване без 

забележка на Приемо-предавателен протокол за извършените услуги за изтеклия месец, 
придружен със справка, съдържаща информация за издадените товарителници и 
стойността на дължимата сума съгласно Приложение № 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Приемо-предавателния протокол и справката за извършените услуги 
в срок до 5 (пето) число на месеца, следващ този, през който услугите са предоставени.  

(2) В случай че срокът по настоящия договор изтича в неработен ден, то се счита, че 
задължението следва да се изпълни в рамките на първия работен ден, следващ 
неработния.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще изпълнява заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги, различни 
от посочените в Приложение № 1, по цените, посочени в Приложение № 6. 

 
VII. КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ 

 
Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя услугите, включени в предмета на настоящия 

договор, съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги и с качество, 
съобразено с нормативите, определени с Решение на Комисията за регулиране на 
съобщенията.  

Чл.19. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
качеството на услугите, както и относно реда и условията за извършване на рекламации 
и заплащане на обезщетение, се прилагат Общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
доколкото същите не противоречат на разпоредбите на настоящия договор.  

Чл.20. В случай че рекламацията, предявена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се окаже 
основателна, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи обезщетение за претърпените от последния 
вреди, в това число за претенциите на трети лица относно своевременното и 
качественото изпълнение на отделните доставки, предмет на настоящия договор.  

Чл.21. За всички неуредени в настоящия договор въпроси по отношение на 
условията и реда за осъществяване на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се прилагат 
Общите условия на последния.  

Чл.22. В случай на настъпило застрахователно събитие при наличие на застраховка 
на пратката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява застрахователя и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подготвя 
необходимите документи за ликвидация на щетата, която се възстановява в едномесечен 
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срок. В случай че пратката не е застрахована, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност до 
определения в Общите условия размер.  

 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 
Чл.23. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на задълженията си по 

настоящия Договор с гаранция за добро изпълнение в размер на 
............................................ (.........................................................................) лева, 
представляващи 5 (пет на сто) % от общата стойност на Договора без ДДС, приобщена 
по договора като Приложение №4. 

(2) Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми: 
23.2.1. Паричен депозит в размер на сумата по ал. 1, който следва да бъде преведен 

по следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

IBAN (BGN): BG31 UNCR 9660 1009 1400 10 

BIC: UNCRBGSF 

Уникредит Булбанк АД, гр. София 

23.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на 
стойност, определена по ал. 1 от настоящия член, съдържаща задължение на банката – 
гарант да извърши плащане при първо писмено искане на бенефициента 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ), свидетелстващо, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил свое 
задължение по този Договор. Банковата гаранция следва да бъде открита най-късно при 
подписване на настоящия Договор. Тя трябва да бъде издадена от българска банка или 
клон на чуждестранна банка, като при представяне на банкова гаранция на чужд език, 
тя се прилага и в превод на български език. В случай че срокът ѝ на валидност е по-
кратък от срока по ал. 3 по-долу, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поднови същата 
своевременно. Банковата гаранция следва да отговаря и на допълнителните изисквания, 
посочени в документацията за участие, в случай че има такива.  

(3) Предоставената гаранция следва да е валидна за срока на действие на 
настоящия Договор и един месец след датата на изтичането на срока на същия. 

Чл.24. Разходите по откриването и обслужването на избрания от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вид 
гаранция, включително разноски за усвояване на суми по нея, са за негова сметка. 

Чл.25. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя банкова гаранция, същата се приобщава 
като Приложение № 2 към настоящия Договор. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е внесъл 
гаранцията като паричен депозит, документът за извършено плащане следва да се 
представи в оригинал и се приобщава като Приложение № 2 към настоящия Договор. 

Чл.26. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от предоставената от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция, когато същият не изпълни някое от задълженията си по 
Договора, както и когато прекъсне, забави или се отклони от изпълнението на 
задълженията си по Договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва върху сумата по гаранцията за времето, през 
което тя е на негово разположение в изпълнение на настоящия Договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвоява суми от гаранцията за изпълнение във 
всички случаи на дължими от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки и обезщетения по настоящия 
Договор, без това да го лишава от правото да търси по съответния предвиден в Договора 
ред обезщетение и/или неустойки за претърпените вреди над размера на усвоената 
гаранция. 

(4) В случай на усвояване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията за изпълнение, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да възстанови незабавно първоначалния размер на 
гаранцията, но не по-късно от 7 (седем) дни от усвояването. 

Чл.27. (1) За усвояване на суми от гаранцията не се изисква безспорност на 
вземането. В случай че по съдебен ред бъде установена неоснователност на извършено 
усвояване на суми от гаранцията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи възстановяване на усвоената 
сума, но без да дължи лихва върху нея за периода на действие на Договора. 

(2) В 30 (тридесет) - дневен срок от подписване на приключвателен протокол по 
реда на чл. 34, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възстановява цялата сума или остатъка от сумата по 
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гаранцията за изпълнение, която не подлежи на усвояване съобразно разпоредбите на 
настоящия Договор. 

(3) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за времето, 
през което между страните тече съдебен спор относно неизпълнение на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 

VIII.  НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
 
Чл.28. (1) Страните не носят отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима и непредвидима сила. 
В случай че страната е в забава, тя не може да се позовава на непреодолимата сила.  

(2) Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от 
извънреден характер, възникнало след сключване на договора, като: война, експлозии, 
природни бедствия, стачки и ембарго, въстания, граждански вълнения, терористични 
действия и др.  

(3) Страната, която не изпълни задълженията си поради непреодолима сила, в срок 
от 7 (седем) календарни дни от настъпване на събитието уведомява другата страна за 
настъпването на съответното обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез 
куриерска служба, страната, позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати 
писмено потвърждение, изхождащо от официален орган (БТТП), в което да се посочи 
причинната връзка между непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. 
Уведомление следва да се изпрати и при прекратяване дейността на непреодолимата 
сила в посочения по-горе срок.  

(4) Докато трае събитието от непреодолима сила, изпълнението на задълженията и 
на свързаните с тях насрещни задължения спира. Сроковете за изпълнение се удължава 
с времето, през което е налице непреодолимата сила.  

(5) В случай че събитието, което е породило непреодолимата сила, продължи да 
бъде налице за продължителен период от време, което води до отпадане на интереса от 
изпълнението от договора за страна по договора, последната може да прекрати същия с 
изпращането на писмено уведомление до насрещната страна. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.29. Настоящият договор се прекратява:  

29.1. С изтичане на договорения срок;  
29.2. При неизпълнение на договора с едностранно 1-месечно предизвестие, 

оправено от изправната до неизправната страна; 
29.3. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
29.4.  Едностранно от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда и при условията на чл. 

12.8 и чл. 15 от настоящия договор; 
29.5. Едностранно от всяка от страните при условията на чл. 28, ал. 5 от настоящия 

договор.  
 

Чл. 30. В случай че изпълнението на работата стане невъзможно вследствие на 
причина, за която никоя от страните не отговаря, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на 
възнаграждение. Ако една част от поръчката е била изпълнена и може да бъде полезна 
за възложителя, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на съответната част от договореното 
възнаграждение.  
 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

Чл.31. Адресите за кореспонденция и данните за контакт със страните по договора са, 
както следва:  

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Имена: Ирена Петрова 

Адрес: гр. София, ул. "Филип Кутев" №5 
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Телефон/факс: 0882 173 042, 02 4283 462 

Ел. поща: irena_petrova@overgas.bg 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  
………………….. 
Адрес: …………………….. 
Тел.: ………………….. 
Факс: ………………….. 
e-mail:  …………………. 
 
Чл.32. При промяна на адреса и/или на данните за контакт, страната е длъжна да 
уведоми насрещната страна по договора в тридневен срок от промяната. 
Чл.33. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него,  
включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще 
бъдат разрешавани чрез преговори. При непостигане на съгласие, споровете се отнасят 
за решаване пред компетентния български съд.  
Чл.34. След изпълнение на задълженията по този договор, страните се задължават да 
подпишат приключвателен протокол, в който да отразят изпълнението на договора, 
както и липсата на възражения на страните една към друга. 
Чл.35. Настоящият договор може да бъде изменен само по споразумение между 
страните, изразено в писмена форма. 
Чл.36. За неуредените въпроси в този договор се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство в Република България. 
 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

Приложение №1 – Задание; 

Приложение №2 – Търговско предложение;  

Приложение №3 – Техническо предложение; 

Приложение №4 – Банкова гаранция /документ за внесен паричен депозит. 

Приложение №5 – Общи условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Приложение №6 – Ценоразпис 

 

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
всяка от страните.  

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

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

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

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

Светослав Рашев Иванов  

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 
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Приложение 7  

 

Планов график на плащанията за изпълнението 

№ Прогнозен брой 
пратки 

Такса на брой 
(лв.) 

Плащане в 
отчетния месец 

1  …………………….. до …………20…… 
2  …………………….. до …………20…… 
3  …………………….. до …………20…… 
4  …………………….. до …………20…… 
5  …………………….. до …………20…… 
6  …………………….. до …………20…… 
7  …………………….. до …………20…… 
8  …………………….. до …………20…… 
9  …………………….. до …………20…… 
10  …………………….. до …………20…… 
11  …………………….. до …………20…… 
12  …………………….. до …………20…… 
13  …………………….. до …………20…… 
14  …………………….. до …………20…… 
15  …………………….. до …………20…… 
16  …………………….. до …………20…… 
17  …………………….. до …………20…… 
18  …………………….. до …………20…… 
19  …………………….. до …………20…… 
20  …………………….. до …………20…… 
21  …………………….. до …………20…… 
22  …………………….. до …………20…… 
23  …………………….. до …………20…… 
24  …………………….. до …………20…… 
 

 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

………………………… 

 

Светослав Иванов 

Изпълнителен директор 

„Овергаз Мрежи” АД 

 

……………………………………, 

…………………………………… 

„……………………………………….” …… 
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VI.5.  
Приложение 5 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.4 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчки 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в открита 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 
1. Представеното Търговско предложение не представлява търговска тайна на 

представляваното от мен дружество .................................................... 

2. Съгласен съм представеното Търговско предложение да бъде обявено на открито 

заседание на Тръжната комисия.  

 

 

 

 

Дата: ............ 2019 г.     Декларатор: .................... 
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VI.6.  
Приложение 6 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.5 от необходимите документи  

за участие в процедура за възлагане на поръчки 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в открита 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 
1. Представените от представляваното от мен дружество ................................................. 

документи са истинни, отразяват вярно правното и финансовото състояние на кандидата и 

неговите технически възможности. 

 

2. Представляваното от мен дружество ................................................... е коректен, 

лоялен партньор и няма неизпълнени договорни задължения към дружества от Групата 

ОВЕРГАЗ, сроковете за изпълнение на които са изтекли. 

 

 

 

Дата: ............ 2019 г.     Декларатор: ....................... 
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VI.7.  
Приложение 7 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
по раздел ІV. т.6 от необходимите документи 

за участие в процедура за възлагане на поръчка 
 
 
 
Долуподписаният/ната .......................................................................……...................…, 

в качеството ми на представляващ ..................................………………, със седалище и адрес 

на управление: гр. .................., ул. .........................., вписано в Търговския регистър 

към Агенция по вписванията с ЕИК ..................... - кандидат за участие в открита 

процедура за възлагане на поръчка с предмет: 

 „Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 
  

ДЕКЛАРИРАМ: 

 
 
Представляваният от мен и указан по-горе кандидат: 
 
1. Не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност; 
 
2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна на горепосочените 
процедури съгласно националните закони и подзаконови актове; 
 
3. Няма задължения към държавата или общината по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (или чл.87, ал.6 от ДОПК), установени с влязъл в сила 
акт на компетентния орган, освен ако е сключено споразумение за отсрочване. 
 
 
 
 
Дата: ............ 2019 г.      Декларатор: ................... 
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VI.8.           Приложение 8 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА 

по раздел ІV. т. 7 от необходимите документи за участие в 
открита процедура за възлагане на поръчка с предмет 

 
„Избор на куриерска фирма по три обособени позиции за „Овергаз Мрежи” АД” 

 
 
 

Наименование на Кандидата: ........................................................................... 

 

ЕИК/БУЛСТАТ .............................................. (или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът е установен) 

 

Седалище: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

 

Адрес за кореспонденция: 

Пощенски код, населено място и адрес: ................................................................. 

Телефон: .............................. ; 

Факс: ....................................; 

E-mail адрес: ................................... 

 

Лице за контакти:  

Име, фамилия:.............................................., длъжност .......................................; 

телефон: .......................................; моб.тел. ...........................................;  

факс: ...........................................; e-mail адрес: .......................................... 

 

4. Обслужваща банка: 

Име на банката:..................................................  

Банков код (BIC): .......................................................; 

№ на банковата сметка, по която следва да бъде възстановена гаранцията: 

IBAN ...................................; 

Титуляр на сметката: ............................................................................................ 

 
 
Дата: ............. 2019 г.     Подпис:  

и печат: ............................ 

 


