
 

 

Рег. № 04-13-91 

гр. София, 14.07.2014 г. 

 

ДО 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА  
„ПЛЕСИО КОМПЮТЪРС” ЕАД 
 
 

 

 

П О К А Н А 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР, 
 

В изпълнение на сключено от Централния орган за обществени поръчки 
(ЦООП) рамково споразумение № С-37/22.10.2013 г. (РС) за възлагане на 
централизирана поръчка с предмет „Доставка на копирна хартия”, обособена 
позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна хартия”, предстои да сключим 
договор на основание чл. 7, ал.2 и чл.6 от РС и по чл. 93б, ал. 1 от ЗОП. 

В тази връзка предоставям на Вашето внимание настоящата покана и 
Количествено-стойностни сметки КСС (приложения № 3 КСС за МО и ВРБ и № 4 
КСС за Българската армия), включващи конкретните количества артикули, според 
нуждите на Централна администрация на Министерство на отбраната, подчинени 
структури, места и начин на доставка, срока на доставка на нерециклираната 
копирна хартия. Доставената от „Плесио Компютърс” ЕАД нерециклирана 
копирна хартия следва да бъде с търговската марка и съответните технически 
параметри, съгласно Техническата Ви оферта и техническата спецификация на 
Възложителя (ЦООП), със стойности на единични цени, съгласно Ценовата Ви 
оферта към РС.  

С настоящото писмо отправяме официална покана за сключване на 
договор между „Плесио Компътърс” ЕАД и Министерство на отбраната, съгласно 
чл. 93б, ал.1 от ЗОП и при условията на рамково споразумение № С-
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37/22.10.2013г., по обособена позиция № 2 „Доставка на нерециклирана копирна 
хартия” в срока, посочен в чл. 7, ал.4 от РС.  

Цената на договора, който предстои да сключим е на стойност 21 825,23 
лева без вкл. ДДС (двадесет и една хиляди, осемстотин двадесет и пет лв., 
двадесет и три ст.) и 26 190,27 лева с вкл. ДДС (двадесет и шест хиляди, сто и 
деветдесет лв., двадесет и седем ст.). Срокът за изпълнение на договора е три 
месеца от датата на сключването му. 

Преди подписването на договора, е необходимо да представите документи 
и мостри както следва:  

І. По чл. 47, ал.10 от ЗОП: 

1. „Гаранция за изпълнение” в размер на 654.80 лева (шестстотин петдесет 
и четири лв. и осемдесет ст.), представляваща 3% от стойността на поръчката без 
вкл. ДДС. 

Гаранцията може да бъде преведена под формата на парична сума по 
сметката на дирекция „Финанси” – МО, IBAN: BG96 BNBG 9661 3300 1522 01, 
BIC: BNBGBGSD, Българска Народна Банка, гр. София, пл. „Александър І” № 1 
или чрез банкова гаранция, безусловна и неотменяема, с валидност целия срок на 
изпълнение на договора, плюс 30 (тридесет) дни след изтичането му. 

Примерен образец на банкова „Гаранция за изпълнение” Ви прилагаме с 
настоящата покана. Можете да ползвате и образец на банката, който съдържа 
всички атрибути на приложения образец. 

2. Свидетелство за съдимост на представляващите; 

3. Удостоверение, съдържащо информация за наличие или липса на  
публични задължения, издадено в съответната форма от компетентната 
Териториална дирекция на Националната агенция за приходите – оригинал или 
заверено копие; 

4. Удостоверение за липса на общински вземания – оригинал или заверено 
копие; 

ІІ. Попълнени приложени образци: 
1. Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП; 
2. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС; 
3. Справка с административни данни на изпълнителя, необходими за текста 
на договора.  

ІІІ. Един пакет 500 листа мостра на нерециклирана копирна хартия, формат 
А4, с търговска марка, оригинална опаковка, съгласно Техническата Ви оферта 
към РС. 
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Договорът ще бъде сключен съгласно приложения проект на договор, като 
неразделна част от него са приложенията, описани в чл. 33 от него.  

 

Приложения : Съгласно текста, не съдържат класифицирана информация: 

1. КСС за МО и ВРБ – от 1 (един) лист; 
2. КСС за Българска армия – от 1 (един) лист; 
3. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП – от 1 (един) лист; 
4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС – от 1 (един) лист; 
5. Примерен образец на банкова гаранция - 1 (един) лист; 
6. Проект на договор – от 4 (четири) листа; 
7. Справка – административни данни, от 1 (един) лист. 
 

 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ 
„ИНВЕСТИЦИИ В ОТБРАНАТА” 

 

   /п/  ВЕНИСЛАВ ЦАНОВ 
 

 

 


