
 

ОВЕРГАЗ Мрежи АД; София 1407, БЪЛГАРИЯ, ул. Филип Кутев 5; Национален информационен телефон: 0700 11 110; 
 Факс: (+359 2) 9621 724; e-mail: mrezhi@overgas.bg; www.overgas.bg 

 
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ 

относно открита процедура  
за избор на изпълнител на поръчка с предмет 

 
 
 

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

 
 
 
Уважаеми Госпожи и Господа, 
 
По-долу Ви представяме отговор на поставен въпрос от заинтересовано лицe относно 
обявената процедура: 
 
Въпрос:  
„Моля, по-ясно да определите същността на чл. 22 от договора, точка VII. “Качество на 
услугите и рекламации”, чл. 22: 
  
„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.“ 
 
Бихме искали, в случай че бъдем избрани за изпълнител по някоя от позиицте от търга да 
направим следната промяна в договора, за да може да се отговори на вътршните ни прави-
ла: 
 
В чл. 22 второто изречение: „ В случай, че пратката не е застрахована, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
носи отговорност до определения в Общите условия размер“- да отпадне. 
 
В чл. 20  да се създаде второ изречение със следното съдържание: „…. Изпълнителят носи 
отговорност до определените в Общите условия размери.“ 
 
Горното е продиктувано от това, че при вътрешните пратки и международни пратки, ако 
има ангажиран външен застраховател, текстовете на чл. 22 и чл. 20 му предоставят 
възможност за иск в пълен размер“ 
 
Отговор: 
От зададения въпрос не става ясно какво се има предвид под "външен застраховател". 
 
Доколкото е известно на Възложителя, цената на услугата "куриерски пратки", която ще се 
предоставя, включва освен транспортирането на пратките, така и застраховането им от 
застрахователно дружество, избрано от куриера. 
От друга страна, пратките са малки (документи, чертежи и др.), т.е. стойността им, в това 
число и възстановителната не би била голяма. По-различна би била, обаче т.нар. "санти-
ментална" стойност, т.е. вредата от загубеното/повреденото съдържание на документ, 
съдържащ се в пратката, която несъмнено надвишава цената на хартията, върху която са 
обективирани. 
В този смисъл куриера (независимо дали е застраховал или не пратката) следва да носи 
отговорност за некачествено/лошо извършената услуга по общите правила и да обезщети 
възложителя. Тази отговорност не може да се изключи по българското право. 
 
Сключването на договор при общи условия, също не е задължително и това го приемаме за 
безспорно. В този смисъл, даване на предимство на Общите условия на изпълнителя, от 
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една страна прави безпредметна цялата настояща процедура, а от друга страна - не 
съответства на желанието на Възложителя. 
 
В заключение, измененията, които сте поискали в договора, не могат да бъдат отразени, 
тъй като не съответстват на изискванията за изпълнение на услугата на възложителя. 
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Златомир Дойчев 
Председател „Тръжна комисия“ 
„Овергаз Мрежи” АД 


