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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Откритата процедура се организира и провежда на основание чл. 16, ал. 8 от 

Закона за обществените поръчки и Решение № Р-20 / 11.11.2014 г.  на Ректора на ЮЗУ 

“Неофит Рилски” – Благоевград. 

 По смисъла на тази документация и на основание чл. 7, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

Възложител на обществената поръчка е Ректорът на ЮЗУ ”Неофит Рилски”, адрес: гр. 

Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, тел.: 073 / 88 55 01. 

 Обект за възлагане на обществената поръчка чрез открита процедура е: 

“Периодични доставки на канцеларски материали и принадлежности за обслужване на 

дейностите в ЮЗУ “Неофит Рилски”. 

 

ИЗИСКВАНИЯ  КЪМ  УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА 

Участник може да бъде всяко българско и чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на изискванията на 

Закона за обществените поръчки и настоящата документация. 

Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта, но 

задължително в пълния обем. 

Оферта, представена или получена след изтичане на крайния срок или в 

незапечатан, прозрачен или разкъсан плик  не се приема и се връща незабавно на 

участника. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

Не се допуска до участие в откритата процедура, участник, който не отговаря 

на нормативните изисквания и на някое от условията на възложителя. 

Участник, за когото е налице поне едно от следните обстоятелства, се 

отстранява от участие: 

1. Представената оферта не отговаря на изискванията за подбор и на 

предварително поставените условия с тази документация. 

2. Не представи някой от документите, съгласно чл. 56 от ЗОП и изискванията 

на тази документация. 

3. Представи оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 и ал. 3 

от ЗОП;  

4. За когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил 

невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 

критерии за подбор. 

5. Е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: 

5.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната 

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

5.2. подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

5.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от 

Наказателния кодекс; 

5.4. престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния 

кодекс; 

5.5. престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния 

кодекс. 

 6. Е обявен  е в несъстоятелност. 

 7. Е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

 8. Има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 
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съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. 

 9. Възложителят отстранява участник, който е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

10. Е от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и е свързано лице с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация, както и участник, който е 

сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 Изискванията по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (горепосочените т.т. 5, 6, 7 , 8 и 10) се 

отнасят и за подизпълнителите, в случай, че се предвиждат такива лица при 

изпълнението на договора. 

 Не може да участва чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в 

държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 

ал. 2, т.5 от ЗОП. 

 При подписване договор за възлагане на поръчката, участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване на обстоятелствата по т.т. 5, 6, 7, 8 и 9, освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 

някое от обстоятелствата в публичен безплатен регистър или предтавянето им 

безплатно на възложителя. 

Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по т.т. 5, 6, 7, 8 в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на 

възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, 

определен за изпълнител, е длъжен да представи: 

1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. т.т. 5, 6, 7, 

8 и 9, издадени от компетентен орган, или 

2. извлечение от съдебен регистър, или  

3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 

държавата, в която е установен. 

Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват 

всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има 

правно значение според закона на държавата, в която е установен. 

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или 

търговски орган в държавата, в която той е установен. 

 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 

ал. 5 от ЗОП в 7-дневен срок от постъпването им. 

  

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

1. Поръчката се възлага за изпълнение на периодични доставки по 

предварителна заявка от възложителя, за срок от една година, считано от 

подписването на договора за възлагане на обществената поръчка. 

2. Място на  изпълнение - ЮЗУ “Неофит Рилски”,  Учебен корпус № 1, гр.  

Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66. 
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3. Гарантирана  доставка на заявените количества във време и място на 

изпълнение, съгласно техническите спецификации, договорените условия, 

утвърдената документация от възложителя и съответстващо на стандартите за 

качество. 

Посочените в настоящата документация количества са прогнозни  за срок от една 

година. Възложителят има право да заявява съответните количествата съобразно 

нуждите си, без да е длъжен да заяви цялото посочено количество, или да заяви по-

големи от прогнозните количества. 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 

Заплащането ще се извърши в срок до 30 (тридесет) дни от подписването на 

двустранни протоколи за изпълнението на периодичните доставки, в български лева, 

по банков път срещу представена фактура в оригинал. 

 

ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ 

Участниците в откритата процедура попълват и представят по указания начин 

следните документи: 

ПЛИК № 1 „Документи за подбор” – съдържание: 

1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан 

от участника, свободна форма. 

2. Административни сведения за представяне на участника по чл. 56, ал. 1, т. 1, 

б. „а“, образец № 1.  

3. Копие на договора за обединение, в случай, че участникът е обединение. 

Когато в договора за обединение не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението, се представя и документ, подписан от лицата в 

обединението, в който задължително се посочва представляващият. 

4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, образец № 2. 

5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, образец № 3. 

6. Декларация по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, образец № 4. 

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, образец № 5. 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП, образец № 6. 

9. Документ за представена гаранция за участие: копие на документа за  внесена 

парична сума или оригинал на банкова гаранция. 

10. Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката по 

чл. 51 ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществената поръчка:  

10.1. списък на доставки, които са еднакви или сходни с предмета на 

настоящата поръчка по обособената позиция, за която е подадена оферта, изпълнени 

от участника през последните три години, в зависимост от датата, на която е учреден  

или започнал дейността си, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, образец № 7; 

 10.2. списъкът следва да е придружен с доказателства за поне две 

извършени доставки. Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат:  

- удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката, 

което следва да съдържа информация за стойността и датата на доставката/доставките, 

чието извършване удостоверява. Представя се в оригинал, или четливо заверено на 

всяка страница копие; 

или  

 - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за включена в списъка доставка. 

  11. Копие на документ за закупена документация за участие в откритата 

процедура на стойност  3.00 лева с ДДС, в случаите на чл. 28, ал. 7. 



12. Нотариално заверено пълномощно на лицата, подписали предложението, в 

случай, че нямат представителни функции (оригинал или нотариално заверено копие).   

ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” – съдържание: 

 Техническо предложение на участика – описание и/или описание с 

фотографски снимки за предлаганите материали и консумативи, удостоверяващи 

съответствието им с изискванията на възложителя, образец № 8. 

 При представяне на проспекти, каталожни материали и други релевантни 

такива с предлаганите продукти, следва да са заличени стойностите на цените в него. 

 Представя се в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предложение за 

изпълнение на поръчката“, поставен в плика с офертата. 

 ПЛИК №  3 „Предлагана цена” (по обособени позици)– съдържание: 
 Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис “Предлагана цена.”, поставен в плика с офертата. 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.т. 2 и 4 от съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор” се 

представят за всяко физическо или юридическо лице в обединението. Документите по 

т. 10 се представят само за участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 

Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо 

лице или техни обединения, офертата се подава на български език, представените на 

чужд език документи – в превод, в т.ч. в официален превод за документите по т. 2 и 4 

от съдържанието на Плик № 1 „Документи за подбор”. 

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представи самостоятелна оферта. 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА 

Критерият за оценка на офертите е ”най-ниска цена”. 

За нуждите на оценката, цената е общата стойност на ценовото предложение. 

Общата стойност на ценовото предложение е равно на сумата от единичните цени на 

продуктите, умножени по техните прогнозни количества.  
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ГАРАНЦИИ 

Гаранция за участие е в размер на  400 (четиристотин) лева и се представя във 

форма, избрана от участника: парична сума по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на 

валидност не по-кратък от 150 дни, считано от крайния срок за подаване на офертите.  

Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 3 (три) процента от 

прогнозната стойност на договора, представена при сключването на договора, в една 

от следните форми: парична сума, внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит 

Рилски”, Благоевград, или неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на 

валидност не по-малко от 13 (тринадесет) месеца, считано от момента на подписване 

на договора. 

Банкова сметка:  IBAN: BG33FINV91503315415591,  

BIC: FINVBGSF 

     ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

Клон Благоевград 

 

ПОПЪЛВАНЕ  И ПРЕДСТАВЯНЕ  НА ОФЕРТАТА 

Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в документацията, при спазване на нормативните 

разпоредби. 

Всички документи в офертата се попълват на български език, без зачерквания и 

поправки. Документ, чийто оригинал е на чужд език, се представя и в 

превод/официален превод на български език. 

За разглеждане, оценяване и класиране ще бъдат приети само оферти, които 

отговарят на нормативните изисквания, на изискванията, посочени в обявлението за 

откриване на процедурата и в настоящата документация. 

Участниците в откритата процедура задължително използват приложените 

форми, съгласно указанията на документацията. Офертата се изготвя по приложените 

образци. Неправилно и непълно комплектовани оферти, които не отговарят на 

обявените условия, не се допускат до класиране. 

Всеки участник  в откритата процедура  има право да представи само една 

оферта. Варианти не се приемат. 

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия 

участник. Всички документи и приложения в офертата се заверяват с подпис на 

участника или упълномощеното лице и печат. 

Офертите се представят в срок до 17.00 часа на 10.12.2014 година в кабинет № 

202 “Обща канцелария” на ЮЗУ “Неофит Рилски” – Ректорат, гр. Благоевград, ул. 

Иван Михайлов – 66, в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

Когато офертите се изпращат по пощата, участникът  следва да предвиди същата  да 

пристигне при възложителя  в срока за подаване на офертите. Върху плика участникът 

задължително посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес, както и самостоятелно обособените позиции, за които се отнася.  

Пликът с офертата на участника съдържа  отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

 ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор”: поставят се документите 

по указания начин в раздел „Документи за участие“; 

 ПЛИК № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”: 

поставят се документите по указания начин в раздел „Документи за участие”; 



 ПЛИК № 3 с надпис „Предлагана цена”  се изготвя в пълно 

съответствие с образеца от настоящата документация ценово предложение  и се 

поставя в плика с офертата.  

Оферта, представена или получена след изтичане на крайния срок или в 

незапечатан, прозрачен или разкъсан плик  не се приема и се връща незабавно на 

участника. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

При приемане на оферта върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаване и данните се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. 

В срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-

нататъшното участие в процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и  

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан 

и текст “Допълнение/промяна към вх. №”. 

 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

Възложителят провежда откритата процедура, когато има получена поне една 

оферта до крайния срок за представянето им, определен в обявлението.  

Възложителят назначава комисия за провеждането на процедурата в 

съответствие с изискванията на чл. 34 във връзка с  чл. 68 и следващи от ЗОП за 

разглеждане и оценяване на офертите. 

Работата на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите 

започва в 09.30 часа на 11.12.2014 година, в заседателната зала на ректората на ЮЗУ 

“Неофит Рилски”, гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, след получаване на 

списъка с участниците и представените оферти. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата  или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим 

за достъп до сградата. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за 

наличието на отделните запечатани пликове.  

Най-малко трима от членовете на комисията подписват плик № 3 „Предлагана 

цена”. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 

подпише плик № 3 на останалите участници. 

Комисията отваря плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката” и най-

малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. 

Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише 

документите в плик № 2 на останалите участници.  

След това комисията отваря плик № 1 „Документи за подбор” и оповестява 

документите и информацията, които той съдържа, и проверява съответствието със 

списъка хо чл. 56, ал. 1, т. 14. С това приключва публичната част от заседанието. 

Комисията  разглежда документите и информацията в плик № 1 в съответствие 

с критериите за подбор и съставя протокол. В протокола комисията описва 

изчерпателно липсващите документи или констатираните нередовности и 

несъответствия и изпраща протокола на участниците. Участниците представят на 

комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола. 

Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, 

участникът може в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 

обявлението, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, 

че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. 



След изтичането на указания срок комисията разглежда допълнително 

представените документи относно съответствието с критериите за подбор, поставени 

от възложителя.  

Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не 

отговарят на критериите за подбор. 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, 

да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, 

представени в пликове № 2 и 3.  

Искането за разяснение и отговорът се правят в писмен вид и се дава срок за 

отговор. Тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и 

ценовото предложение на участниците. 

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който:  

1. не отговаря на нормативните изисквания или на някое от условията на 

възложителя, описани в настоящата документация; 

2. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия  

на възложителя; 

3. не е представил някой от необходимите документи и информация по чл. 56 

от ЗОП. 

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. 

Възложителят обявява на сайта http://www.swu.bg, рубрика “Профил на 

курувача”, както и изпраща на електронен  адрес или по факс уведомление до 

участниците за датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, 

в срок не по-късно от два работни дни от определената дата. При отварянето на плика 

с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в процедурата  или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата. 

В случай, че предложението на някой от участниците е с 20 на сто по 

благоприятно от  средната стойност на предложенията на останалите участници по 

обособената позиция, за която участва, комисията трябва да изиска от него подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя срок за 

представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни след 

получаване на искането за това. 

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с 

предварително обявените условия. 

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на 

офертите и го предава на възложителя, спазвайки изискванията на закона. 

Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 

определен за изпълнител. С решението възложителят посочва и списък на 

отстранените от участие в процедурата участници и мотивите за отстраняването им. 

Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от 

издаването му. 

При писмено искане от страна на участник, възложителят е длъжен в 3-дневен 

срок от получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 

Възложителят може да откаже достъп до някои от данните, съдържащи се в протокола, 

когато предоставянето им противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

 

 

 

http://www.swu.bg/


 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение, когато: 

1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на 

изискванията по чл. 43 – 53а от ЗОП; 

2. всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя 

условия;  

3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

 4. първият или вторият класиран участник откаже да сключи договор; 

  5. отпадне необходимостта за провеждане на процедурата  в резултат на 

съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури 

финансиране за изпълнението по причини, които възложителят не е могъл да 

предвиди; 

  6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат 

да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 

 7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не сключва 

договор за обществена поръчка. 

Възложителят изпраща копие от решението за прекратяване до участниците в 3-

дневен срок от издаването му. 

В случаите по т. 3 възложителят задължително включва в решението най-

ниската оферирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, 

равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща 

процедура в рамките на същата година. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по т.т. 3, 

5 и 6 възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за 

закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от 

решението. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА  ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

В едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на 

изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на 

това решение, но не преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на 

заинтересованите участници за определяне на изпълнител, възложителят сключва 

договор   с участника, класиран на първо място. 

Преди влизането в сила на всички решения по процедурата възложителят няма 

право да сключи договор с избрания изпълнител. 

При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор или 

когато участникът, определен за изпълнител не изпълни някое от изискванията на чл. 

42, ал.1 от ЗОП, възложителят може да прекрати процедурата  или да определи за 

изпълнител следващия класиран  участник и да  сключи договор  с него. 

 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ  

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания се прилага 

Закона за обществените поръчки. 



        ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

1.  

 

№ 
 

Вид на продукта 

Прогнозно 

количество  за 1  г.  

 Канцеларски материали, хартиени изделия  

1.  Папки плик РVС А4 цветни 50 бр. 

2.  Папки плик РVС А4 прозрачни 50 бр. 

3.  Папка джоб с перфорация Spree, А4, матиран 1 пакет 100 бр. 150 пакета 

4.  Папка PVC с прозрачно лице и перфорация с машинка, А4 5000 бр. 

5.  Папки с машинка, картон меки 2000 бр. 

6.  Папки джоб А4 /в 1 пакет 100 бр./ 250 пакета 

7.  Папки с ластик 800 бр. 

8.  Папка РР с ластик и три капака 100 бр. 

9.  Папка РР за срещи асорти 100 бр. 

10.  Папка РР с 7 разделителя + джоб 20 бр. 

11.  Архивни кутии с ластик – 340х250х80 мм 400 бр. 

12.  Папки РVС А4 с прозрачна корица, перфорирани 4000 бр. 

13.  Папки дело 500 бр. 

14.  Висящи папки 200 бр. 

15.  Конферентна папка с вътрешен джоб 300 бр. 

16.  Папки с копче 400 бр. 

17.  Папки класьор  РVС 3 см 150 бр. 

18.  Папки класьор  РVС 5 см 650 бр. 

19.  Папки класьор  РVС 8 см 750 бр. 

20.  Висяща папка, V-образна с ограничител 500 бр. 

21.  Тетрадки А5 20 л. меки корици обикновени 100 бр. 

22.  Тетрадки А5 40 л. меки корици обикновени 100 бр. 

23.  Тетрадки А5 60 л. меки корици обикновени 150 бр. 

24.  Тетрадки А5 80 л. меки корици обикновени 350 бр. 

25.  Тетрадки А5 80 л. спирала 130 бр. 

26.  Тетрадки А5 100 л. твърди  корици 60 бр. 

27.  Тетрадки А4  100 л. меки корици 130 бр. 

28.  Тетрадки А4 80 л. меки корици обикновени 100 бр. 

29.  Тетрадки А4 80 л. меки корици спирала 130 бр. 

30.  Тетрадки А4 100 л  твърди корици 170 бр. 

31.  Тетрадки спирала А4 100 л  меки корици обикн 150 бр. 

32.  Тетрадки спирала А4 100 л  меки корици лукс 150 бр. 

33.  Нотна тетрадка голям формат 10 бр. 

34.  Нотна тетрадка малък формат 10 бр. 

35.  Термо ленти за касов апарат 57/55 мм 504 бр. 

36.  Ударни ленти за касов апарат 57 мм 1000 бр. 

37.  Термо лента 57 мм Ф40 1000 бр. 

 Формуляри  

38.  Химизирано нареждане разписка кочан – 100 листа 100 кочана 

39.  Приходен касов ордер кочан – 100 листа 80 кочана 

40.  Разходен касов ордер кочан – 100 листа 60 кочана 

41.  Приходен касов ордер за валута, кочан – 100 листа 20 кочана 

42.  Разходен касов ордер за валута, кочан – 100 листа 10 кочана 

43.  Калкулационна ведомост ФА2, 50 листа в кочан 100 кочана 

44.  Търговски тефтер 200 л 10 бр. 



45.  Адресни карти за български граждани, кочан – 100 листа 10 кочана 

46.  Адресни карти за чужденци, кочан – 100 листа 10 кочана 

47.  Заповед за командировка, блок,  кочан – 100 листа 50 кочана 

48.  Заявление за пенсиониране УП-1, лист 200 бр. 

49.  У-ние за трудово възнаграждение УП-2, лист 600 бр. 

50.  Авансов отчет, блок, кочан 100 л. 30 бр. 

51.   Акт за брак на малоценни и малотрайни предмети кочан 100 л.  3 бр. 

52.  Касова книга за касов апарат, 365 листа 40 бр. 

53.  Касова книга (прошнорована, химизирана) – 100 листа 6 бр. 

54.  Касова бележка Сторно, химизирана, блок 100 листа 10 бр.  

55.  Преводно нареждане за кредитен превод, химизирано, синьо, кочан 100 л. 40 кочана 

56.  Преводно нареждане /вносна бележка/ за плащане от/към бюджета, химизирано, 

зелено, кочан 100 л. 
50 кочана 

57.   Книга за начален инструктаж по охрана на труда 2 бр. 

58.   Книга за периодичен инструктаж по охрана на труда 68 бр. 

59.   Книга присъствена, 100л., твърди корици 9 бр. 

60.   Таблица за отчитане явяването на работа, Ф76, голяма кочан 100 л. 16 кочана 

61.   Таблица за отчитане явяването на работа ф76 малка кочан 100 л.  15 кочана 

62.   Регистър на представените документи по ДОО 2 бр. 

63.  Мемориален ордер, 10 реда, блок - кочан 100 л. 15 кочана 

64.  Мемориален ордер, 19 реда, блок - кочан 100 л. 15 кочана 

65.  Складова разписка, 14 реда, химизирана - кочан 100 л. 30 кочана 

66.  Складова разписка, 20 реда, химизирана - кочан 100 л. 20 кочана 

67.  Искане, 14 реда, химизирано - кочан 100  л. 5 кочана 

68.  Искане, 20 реда, химизирано - кочан 100 л. 5 кочана 

69.   Дневник на транспортния работник 2 бр. 

70.  Пътен лист за лек автомобил с номер,блок 20 бр.  

71.  Пътен лист за автобус с номер, блок 20 бр.  

72.  Молба за сключване на трудов договор 100 листа 

73.  Писмо-искане от работодателя до работника или служителя за даване на обяснение 100 листа 

74.  Искане за получаване на мнение от съответната ТЕЛК 100 листа 

75.  Декл.за трудова злополука 100 листа 

76.  Граждански договори, химизирани, кочан 100 л. 40 кочана 

 Писане, чертане, коригиране и други  

77.  Химикали еднократен с гумирана зона за хващане сини 2000 бр. 

78.  Химикали еднократен с гумирана зона за хващане червени 500 бр. 

79.  Химикали еднократен с гумирана зона за хващане зелени 500 бр. 

80.  Химикал еднократен с гумирана зона за хващане черни 500 бр. 

81.  Метален химикал – сменяем пълнител, метален клипс, подходящ за лазерно 

гравиране, всички цветове 
300 бр. 

82.  Химикал пластмаса – сменяем пълнител, подходящ за надписване, всички 

цветове 
700 бр. 

83.  Пълнители обикновени 100 бр. 

84.  Пълнители с дебел връх 100 бр. 

85.  Моливи HB  430 бр. 

86.  Моливи 2B, 3B, 4B, 5B 150 бр. 

87.  Моливи автоматични  с гумирана зона за хващане 0,5 мм 300 бр. 

88.  Моливи автоматичнис гумирана зона за хващане 0,7 мм 150 бр. 

89.  Моливи цветни 12 цвята к/т 50 бр. 

90.  Графити за моливи 0,5 мм 70 бр. 

91.  Графити за моливи 0,7 мм 70 бр. 

92.  Гума за моливи 100 бр. 

93.  Перманентен маркер с объл връх, водоустойчиво мастило 100 бр. 



94.  Перманентин маркер - универсален перманентен маркер за почти всички 

повърхности, хартия картон, пхластмаса, стъкло, порцелан метал, камък, 

дърво, кожа 

100 бр. 

95.  Маркер за бяла дъска объл връх, не засъхва  дори да стои без капачка до 72 

часа 
2000 бр. 

96.  Комплект цветни маркери, четири цвята за бяла дъска объл връх, не засъхва  

дори да стои без капачка до 72 часа 
150 бр. 

97.  Маркер за CD  и DVD водоустойчиво мастило, на етанолова основа 50 бр. 

98.  Текст маркери комплект четири цвята, мастило което не се размазва, гумирана 

зона за захващане 
400 бр. 

99.  Комплект цветни маркери за флипчарт 50 бр. 

100.  Тънкописец с течно водно и светлоустойчиво пигментно мастило • с метален 

връх за прецизно чертане • с прозорче за следене на мастилото  разнообразни 

дебелини на писане 

50 бр. 

101.  Коректор на водна основа 160 бр. 

102.  Коректор на ацетонова основа 15 бр. 

103.  Коригиращ ролер 5 мм. 8 м.  20 бр. 

104.  Линия прозрачна пластмаса 30 см.  50 бр. 

105.  Триъгълник с ъгломер 45° 10 бр. 

106.  острилка метална единична 50 бр. 

107.  Автоматичен молив  вълнообразна гумирана зона на захващане • триъгълна 

форма за удобство при захващане • хромиран клип, бутон и връх • 

високопрецизен връх за чертане и писане • гумичка под бутона 

250 бр. 

108.  Ролер  с течно водоустойчиво мастило • точен и постоянен контрол на 

отделяне на мастилото • индикатор за нивото на мастилото • връх от 

неръждаема стомана • ергономична зона на захващане • капачка с метален 

клип 

50 бр. 

109.  Комплект ролери 0.4 мм. 10 бр. 

110.  Гума естествен каучук 150 бр. 

111.  Графити  - 0.5, 0.7  - HB, B, 2B 20 бр. 

112.  Цветни моливи 24 цвята с триъгълна ергономична форма , подсилен срещу 

чупене графит 
20 бр. 

113.  Цветни моливи 12 цвята с триъгълна ергономична форма , подсилен срещу 

чупене графит 
20 бр. 

114.  Молив HB  триъгълна ергономична форма , мека и нехлъзгаща се повърхност 200 бр. 

115.  Молив B, 2B, 3B  триъгълна ергономична форма , мека и нехлъзгаща се 

повърхност 
50 бр. 

116.  Пергел за окръжности до 480 мм.  5 бр.  

117.  Кламери 28 мм. – кутии /100 бр. в кутия 10 бр. 

118.  Кламери 33 мм. – кутии /100 бр. в кутия 300 бр. 

119.   Кламери 50 мм 100бр. внос  50 бр. 

120.   Щипка 41 мм. Черна  20 бр. 

121.   Щипка 31 мм. Черна  20 бр. 

122.  Кабари – кутии / 50 бр. в кутия 70 бр. 

123.  Пинчета асорти 100 бр. в кутия 80 бр. 

124.  Разделители катрон  12 теми цветни 25 бр.  

125.  Разделители катрон  РР 1-31 20 бр. 

126.  Табло –корково 60х40 см 15 бр. 

127.  Табло –корково 90х60 см 10 бр. 

128.  Магнити  за бяла дъска /6 бр. в пакет 20 бр.  

129.  Мокри почистващи кърпи  за бяла дъска  20 бр. 

130.   Почистващ спрей за бяла дъска  150 бр. 

131.  Коректор писалка 56 бр. 

132.  Коректор на водна основа 10 бр. 



133.  Коректор лентов 4.2 мм. Х 8.8 м. 200 бр. 

134.   Ламинатно фолио А4, 216 х 303мм, 80 микрона  10 бр. 

135.   Двойно лепяща лента 10 мм. Х 10 м.   200 бр. 

136.   Двойно лепяща лента 30 мм. Х 10 м.   40 бр. 

137.   Монтажна лента 19 мм. Х 1.5 м.   10 бр. 

138.   Лепяща лента Moment 10 м.   10 бр. 

139.  Лепящи ленти –безцветни 19/33 мм 50 бр. 

140.  Лепящи ленти –безцветни 25/66  мм 50 бр. 

141.  Лепяща лента – цветна 15 мм 50 бр. 

142.  Самозалепващи ценови етикети различни размери 10 листа в опаковка 10 бр. 

143.  Самозалепващи се етикети А4  100 л. в опаковка различни размери 40 бр. 

144.   Етикети , цветни на лист  2 ролки 

145.   Водоустойчиви полиестерни етикети за L/C, матово прозрачни, А4, 20л./пак.  5 бр. 

146.  Хартиена лента за етикиращ принтер BROTHER PТouch QL DK-11201 29/90 

mm 
100 бр. 

147.  Хартиени лепящи ленти – 25 мм х 50 м.  150 бр. 

148.  Хартиени лепящи ленти – 50 мм х 50 м.  120 бр. 

149.  Опаковъчни лепящи ленти прозрачни 48/66 мм 20 бр. 

150.  Телбод машинка стандартен захваща до 50 листа 225 бр. 

151.  Телбод машинка 10 мм. 50 бр. 

152.   Телбод дълго рамо   15 бр. 

 Телчета за телбод с размери в мм:   

153.  ü  24/6  - 1000 бр. в кутия 650 бр. 

154.  ü  23/6 -1000 бр. в кутия 20 бр. 

155.  ü  23/8 – 1000 бр. в кутия 5 бр. 

156.  ü  23/10 –1000 бр. в кутия 5 бр. 

157.  Перфоратор за 70 листа с ограничител 30 бр. 

158.  Перфоратор за 25 листа  с ограничител 80 бр. 

159.  Самозалепващи листчета, пастел, 76 x 50 мм, цветни 200 бр. 

160.  Самозалепващи листчета , пастел, 76 x 76 мм 990 бр. 

161.  Лепящи Индекси, 45 х 12 мм, неон, 5 х 25 л., цветни, прозрачни 110 бр. 

162.  Самозалепващи листчета Кубче 76 х 76 неон 400 л.  50 бр. 

163.  Кубче бяло, 250 л., офсет 100 бр. 

164.  Лепящи хартиени индекси 200  бр. 

165.  Лепящи PVC индекси неон 80 бр. 

166.  Магнитна гъба за бяла дъска за сухо почистване 300 бр. 

167.  Бадж джоб, PVC, хоризонтален, 90 х 55 мм 80 бр. 

168.  Бадж с игла и щипка, 86 х 54 мм 50 бр. 

169.  Бадж с клипс, хоризонтален, 90 х 65 мм 20 бр. 

170.  Флипчарт, 70х100 см 10 бр. 

171.  Блок за флипчарт, 20 бели листа 70 гр., 810 х 585 мм 60 бр. 

172.  Блок за флипчарт, 20 карирани листа 70 гр., 810 х 585 20 бр. 

173.  Гъба за почистване на дъска , мокро почистане 50 бр. 

174.  Спрей за почистване на бяла дъска, 250 мл 50 бр. 

175.  Навлажнени кърпички, за екрани, 1 бр. 50 бр. 

176.  Спрей за почистване на LED екрани, 250 мл. 100 бр. 

177.  Антистатичен спрей за плазмени екрани, 200 мл. 10 бр. 

178.  Антистатична почистваща пяна спрей за силно замърсени повърхности, 400 

мл. 
50 бр. 

179.  Калъф, за 24 бр. CD/DVD 6 бр. 

180.  Калъф, за 28 бр. CD/DVD 10 бр. 

181.  Калъф, за 32 бр. CD/DVD 2 бр. 

182.  Тампони за печат , сини, омастилени 140 бр. 



183.  Тампони за печат , сини № 2, омастилени 60 бр. 

184.  Тампони за печат , сини № 4, омастилени 10 бр. 

185.  Тампони за печат Color-printer Е-40, омастилени 10 бр. 

186.  Тампони за печат Ideal 50, омастилени 20 бр. 

187.  Тампони за печат Ideal 200, омастилени 20 бр. 

188.  Тампони за печат R-30, омастилени 20 бр. 

189.  Тампон за печат Color R 50 E/R50 200 бр.  

190.  Тампони R-40 сини, омастилени 10 бр.  

191.  Мастило за печат синьо 50 бр. 

192.  Мастило за печат черно 30 бр. 

193.  Лепило течно с тампон  50 мл. 10 бр. 

194.  Лепило универсално 50 мл. 20 бр. 

195.  Лепило универсално секундно 5 г. 10 бр. 

196.  Лепило сухо  8 гр. 150 бр. 

197.  Лепило сухо  21 гр. 150 бр. 

198.  Лепило сухо  40 гр. 100 бр. 

199.  Водни бои 10 бр. 

200.  Ножици малки 160 мм 10 бр. 

201.  Ножици големи 25 см. • остриета от неръждаема стомана • лазерно заточени 80 бр. 

202.   Тиксорезачка  41 бр. 

203.  Факс хартия 210 х 25 м 5 бр. 

204.  Самозалепващи се пликове С6 5000 бр. 

205.  Самозалепващи се пликове С5 8 000 бр. 

206.  Самозалепващи се пликове С4 15 000 бр. 

207.  Самозалепващи се пликове DL 2 000 бр. 

208.  Самозалепващи се пликове с мехури 175 х 120 1 000 бр. 

209.  Самозалепващи се пликове с мехури 200 х 175 220 бр. 

210.  Самозалепващи се пликове с мехури 275 х 200 500 бр. 

211.  Самозалепващи се пликове с мехури 350 х 240 200 бр. 

212.  Самозалепващи се пликове с мехури 370 х 290 180 бр. 

213.  Самозалепващи се пликове с мехури 480 х 370 50 бр. 

214.  Корици за подвързване РVС – предни 750 бр. 

215.  Корици за подвързване РVС – задни 750 бр. 

216.  Спирали за подвързване 6 мм 600 бр. 

217.  Спирали за подвързване 8 мм 200 бр. 

218.  Спирали за подвързване 12,5 мм 250 бр. 

219.  Спирали за подвързване 16  мм 300 бр. 

220.  Спирали за подвързване 25 мм 300 бр. 

221.  Спирала за подвързване 10 мм 300 бр. 

222.  Спирала за подвързване 15 мм 100 бр. 

223.  Спирала за подвързване 19 мм 25 бр. 

224.  Тебешир кръгъл бял (100 бр. в кутия), еквивалентно Omyacolor 2 бр. 

225.  Тебешир кръгъл бял (10 бр. в кутия) 15 кутии 

226.  Тебешир кръгъл цветен (10 бр. в кутия) 5 кутии 

227.  Тебешир квадратен бял (100 бр. в кутия) 10 кутии 

228.  Хоризонтална поставка, прозрачна 100 бр. 

229.  Хоризонтална поставка , различини цветове 50 бр. 

230.  Вертикална поставка, прозрачна 40 бр. 

231.  Вертикална поставка различни цветове 20 бр. 

232.  Архивна кутия, 297 х 80 х 339 20 бр. 

233.  Архивен кашон 522 х 351 х 305 25 бр. 

234.  Канап, хартиен, 2 мм и 3 мм, цветен, кг 1 кг. 

235.  Визитник троен, за 480 визитки 2 бр. 



236.  Визитник, за 160 визики 5 бр. 

237.  Табела за име 200 х 80 мм 20 бр. 

238.  Регистър А-Z за визитки/картички, А7 4 бр. 

239.  Азбучник А5 10 бр. 

240.  Бележник А 5 със спирала,  от 100 до 150 листа 70 бр. 

241.  Календар-бележник – размер А5, твърди корици, офсет, лукс 250 бр. 

242.  Календар-бележник – размер А5, твърди корици, офсет, обикновен 100 бр. 

243.  Моливник 20 бр. 

244.  Органайзер 6 гнезда 10 бр. 

245.  Макетен нож с голям резец професионален нож с гумирано тяло • надеждно 

застопоряване на ножа • 18 мм ширина 
20 бр. 

246.  Вертикални поставки РVС 100 бр. 

247.  Хоризонтални поставки РVС 50 бр. 

248.  Калкулатори – 10 цифри екран 50 бр. 

249.  Поставки за хартиени кубчета 30 бр. 

250.  Лепящи индекси 170 бр. 

251.  Фолио за ламиниране А4/100 микрона 5 бр. 

252.  Фолио за ламиниране А4/80 микрона 20 бр. 

253.  Бадж с щипка 340 бр. 

254.  Стойки за 15 бр. CD  300 бр. 

255.  Стойки за 25 бр. CD 10 бр. 

256.  Стойки за дискети 10 бр. 

257.  Дискети  1,44 МВ, 3,5“  /10 бр. в кутия/ 500 бр. 

258.   Самозалепващи етикети за CD/DVD , ф114, бели, 50ет/пакет, възможно 

репозициониране  
50 бр. 

259.  CD-R – дискове  за еднократен запис в кутия, 700MB 254 бр. 

260.  CD-R  - дискове за еднократен запис, 700MB, 50 бр. в щпиндел 75 бр. 

261.  Mini CD-R  - дискове за еднократен запис. 20  бр. 

262.  CD-RW  - дискове за многократен  запис в кутия, 700MB  60 бр. 

263.  CD-RW  - дискове за многократен запис, 700MB, 50 бр. в щпиндел 100 бр. 

264.  DVD-R 4,7 GB, 4 x  скорост на записа,  за еднократен запис в кутия 20 бр. 

265.  DVD+R, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа  - дискове за еднократен запис, 50 бр. 

в щпиндел 
21 бр. 

266.  DVD-R, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа  - дискове за еднократен запис, 50 бр. в 

щпиндел 
20 бр. 

267.  DVD-RW, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа  - дискове за многократен  запис в 

кутия  
20 бр. 

268.  DVD+RW, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа - дискове за многократен запис в 

кутия  
50 бр. 

269.  DVD-RW, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа - дискове за многократен запис,  50 

бр. в щпиндел 
50 бр. 

270.  DVD+RW, 4,7 GB, 4 x  скорост на записа - дискове за многократен запис, 50 

бр в щпиндел 
40 бр. 

271.   DVD+RW VERBATIM mini 8см 2x 1.4GB оп.10 бр. шпиндел  40 бр. 

272.   CD-R Verbatim 700MB 52x Printable на шпиндел 25бр.  25 бр. 

273.   DVD+R VERBATIM printable на шпиндел по 25бр.  20 бр. 

274.   DVD-R диск MAXELL Printable, 4.7GB,  шпиндел, 50 бр.  15 бр. 

275.  Mini DVD –R4X, 1,46 GB, 10 бр.в шпиндел 1 бр. 

276.  Единични кутии за CD 25 бр. 

277.  Плик хартиен за CD 1000 бр. 

278.   Допълнителни джобове за CD класьор  оп5  50 бр. 

279.   Класьор за CD с 10 ПВЦ джоба  10 бр.  

280.  Видеокасети 180 min  10 бр.  

281.  Видеокасети SVHS 160 бр. 



282.  Видеокасети mini 150 бр. 

283.  Аудиокасети 60  min 20 бр. 

284.  Батерия LR03 AAA alkaline - 1.5 V 500 бр. 

285.  Батерия LR6 AA alkaline - 1.5 V 500 бр. 

286.  Батерия R20 alkaline - 1.5 V 100 бр. 

287.  Батерия 6F22 alkaline – 9 V 30 бр. 

288.  Батерия 3R12S  – 4.5 V 50 бр. 

289.   Батерия  LR14 1.5V  XTREME Power  20 бр. 

290.  Акумулаторни батерии АА – 1.5 V 10 бр. 

291.   Батерия акумулаторна R03 AAA, 1000mAh, NiMH  50 бр. 

292.   Батерия акумулаторна  ААА 800mAh R03  10 бр. 

293.   Батерия CR2025 литиева 3 V  10 бр. 

294.  Почистващи кърпи за компютър 10 бр. 

295.   Бадж джоб MAPI, PVC, хоризонтален, 90 х 55мм  100 бр. 

296.   Лента за бадж цветна с метален клипс, оп.50  10 бр. 

297.  Машина за подвързване до 500 листа 2 бр. 

298.   Машина за унищожаване на документи   1 бр. 

299.   Машина за ламиниране   A4 до 125 микрона  10 бр. 

2. Срок за изпълнение на периодичните заявки -  не по-голям от 2 календарни дни.  
 

 

 

 



 

  

ПРОЕКТ 

ДОГОВОР 

  

ЗА ДОСТАВКА НА КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ И КОНСУМАТИВИ 

 

 Днес, ………………. 2014 година, в гр. Благоевград, се сключи настоящият 

договор за възлагане на обществена поръчка, между: 

1. ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ“ – гр. Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, 

идентификационен № BG 000017149, представляван от  проф. д.н. Иван Мирчев – 

ректор, чрез Николай Тахов – помощник-ректор, упълномощен със Заповед № 44 от 

06.02.2012 година и Трендафил Мудурски – главен счетоводител, наричан накратко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, 

2.  ……………………….., със седалище и адрес на управление: 

……………………., ЕИК ……………, представлявано от ………….. - управител,  

определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Решение № …………..  година за възлагане на 

обществена поръчка,  от друга страна. 

 Страните се споразумяха за следното: 

 

ПРЕДМЕТ  НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя периодично по предварителна заявка за  

закупуване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ канцеларски материали и консумативи в 

съответствие с техническата спецификация,  неразделна част от договора. 

  Чл. 2. Периодичните доставки се изпълняват след заявка от Възложителя, в 

срок …… календарни дни,  считано от заявяването. 

Чл. 3. Настоящият договор за обществена поръчка се сключва за срок от една 

година, считано от датата на подписването му. 

 

ДОГОВОРЕНИ  ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 4.  /1/ Договорените цени за изпълнение на поръчката са определени като 

предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ед. цени за доставка по обособената/ите позиция/и в 

съответствие с ценовата оферта, неразделна част от договора.  

Чл. 5. /1/ За изпълнените периодични доставки  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати  стойността на доставките в съответствие с договорените цени.  

/2/. Заплащането на стойността на доставените материали и консумативи се 

извършва в срок до 30 дни от подписване на приемателно-предавателен протокол, с 

платежно нареждане по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу представена  

фактура. 

 

ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА 

Чл. 6. /1/ Собствеността на стоката  преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в 

момента на предаването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по местоизпълнението на поръчката: 

ЮЗУ “Неофит Рилски” с адрес: гр.  Благоевград, ул. Иван Михайлов – 66, Учебен 

корпус № 1. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ транспортира заявените стоки на свои разноски и риск 

до местоизпълнението по ал. 1. 

/3/ При изпълнението на доставката, в момента на предаването й, се подписва 

двустранен протокол за приемане и предаване. 

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 



 Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. Да даде своевременно заявка за доставка на материалите и консумативите. 

 2. Да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на доставената стока по 

договорените цени, фактурирани с данъчна фактура, не по-късно от срока,  договорен 

за плащане. 

 Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

 1. Да изисква информация по всяко време за изпълнението  на поръчката. 

 2.  Да прекрати договора и да се откаже от поръчката при възникване на 

непредвидени  обстоятелствата след сключването на договора, поради което не е в 

състояние да изпълни своите задължения. 

 

 ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

 Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

 1. Да изпълни поръчката лично, без подизпълнители, ако не е заявил това при 

подаване на предложението за участие в процедурата, с грижа на добър стопанин и в 

защита на интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 2. Да издаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ надлежно оформена фактура за доставената 

стока. 

 3. Да представя сертификат за качествата на доставените стоки от 

производителя при поискване от  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на поръчката да 

получи стойността на доставената стока, заявена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  не по-късно от 

уговорения срок за  плащане. 

  

 ГАРАНЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

Чл. 11./1/. Гаранцията за изпълнение се определя в размер на 3 (три) процента 

от прогнозната стойност на договора ……… лева без ДДС,  представена при 

сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, внесена по 

банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или неотменима и 

безусловна банкова гаранция със срок на валидност не по-малко от 13 (тринадесет) 

месеца, считано от момента на подписване на договора. 

Банкова сметка:  IBAN: BG33FINV91503315415591,  

BIC: FINVBGSF 

     ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 

Клон Благоевград 

 /2/. Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 20 работни дни след изтичане срока на договора. 

  /3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от гаранцията за изпълнение 

сума, равна на неустойката по чл. 13 при допускане на забава в доставките от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/4/ В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по договора, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от сумата от гаранцията, без това да 

го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

 

 НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 Чл. 12. Всяка страна има право да развали договора, ако насрещната страна не 

изпълни задълженията си по него. 

 Чл. 13. При неизпълнение на всяко едно от задълженията си по този  договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от 

стойността на заявката. 

 



 ПРЕКРАТЯВАНЕ  И ИЗМЕНЕНИЕ  

 Чл. 14. Настоящият договор се прекратява: 

  1. с изпълнението му; 

  2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 

  3. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 15-дневно писмено предизвестие, в 

случаите на пълно неизпълнение на договора, както и забавено, некачествено и лошо 

изпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 15. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена 

поръчка, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването 

му, не е в състояние да изпълни своите задължения. 

 /2/ В случая на ал. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора. 

 

 ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ 

 Чл. 16. За неуредените въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на договора се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на Закона 

за задълженията и договорите. 

 Чл. 17. Страните по договора ще решават споровете, възникнали по 

изпълнението му по взаимно съгласие, а при липса на такова - от компетентните 

органи. 

 

 Договорът се състави и подписа в 2  /два/  еднообразни екземпляра - за всяка от 

страните. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                ИЗПЪЛНИТЕЛ  

ЮЗУ «НЕОФИТ РИЛСКИ»                 ……………………………… 

 

ПОМОЩНИК-РЕКТОР                                       УПРАВИТЕЛ 

Николай Тахов                             ………………………………. 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 

Трендафил Мудурски 

  

 
Съгласувано с: 
 Главен  юрисконсулт  

 


