
                               
 

 
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 
РАЗДЕЛ 1: ДАННИ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА 
 
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт 
 
Официално наименование: ВАКЛИНОВ ЕООД  
 
Адрес: р-н Сердика, ул. Първа Българска армия №80 

 
Град: СОФИЯ Пощенски код: 

1225 
  

Държава: 
БЪЛГАРИЯ 

За контакти: Нина Папазова 
Лице/а за контакт: 

Телефон: + 0889 330 550 

Електронна поща: 
nina.papazova@animagroup.bg 

Факс: Н / П 

Интернет адрес 
www.vaklinov.bg 
 
I.2) Вид на бенефициента и основна дейност/и 
 
X търговско дружество  
  юридическо лице с нестопанска цел 
 друго (моля, уточнете): 
 

 обществени услуги 
 околна среда 
 икономическа и финансова дейност 
 здравеопазване 
 настаняване/жилищно строителство и 
места за отдих и култура 
 социална закрила 
 отдих, култура и религия 
 образование 
X търговска дейност 
 друго (моля, уточнете):  

РАЗДЕЛ ІІ.: ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
 
ІІ.1) Описание 
 
ІІ.1.1) Обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката 
или услугата 
 
 (Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който 
съответства на конкретния предмет на  вашата процедура) 
 
(а) Строителство                       (б) Доставки                   (в) Услуги   X              
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 Изграждане  
 
 
Проектиране и изпълнение 
 
 Рехабилитация, 
реконструкция 
 
 Строително-монтажни 
работи 
 

 Покупка 
 
 Лизинг 
 
 Покупка на изплащане 
 
 Наем за машини и 
оборудване 
 
 Комбинация от 
изброените 
 
 Други (моля, пояснете) 
……………..............................
...................................... 

Категория услуга:№ 5 
 
 
 
 

Място на изпълнение на 
строителството: 
________________________ 
________________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
доставка: 
______________________
______________________ 
 
код NUTS:      

Място на изпълнение на 
услугата: 
Гр. София 
 
 
код NUTS: B G 4 1 1 

ІІ.1.2) Описание на предмета на процедурата: 
Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделена по позиции: 
Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти от 
България до Румъния – до 72 курса. 
Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти от 
Полша до България – до 30 курса. 
ІІ.1.3) Общ терминологичен речник (CPV):  
 
60000000-8 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 
 
ІІ.1.4) Обособени позиции:   да Х  не  
 
Ако да,  офертите трябва да бъдат подадени  (отбележете само едно): 
 

само за една обособена 
позиция 
 
 

за една или повече 
обособени позиции 
Х 

за всички обособени 
позиции 
 

 

 

ІІ.2) Количество или обем на обекта на процедурата 
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Общо количество или обем (включително всички обособени позиции, когато е 
приложимо) 
 
Обособена позиция 1: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти 
от България до Румъния  
 
Прогнозна стойност: до 1550 лв. на курс, но не повече от 111 600 лв. общо. 
(посочените суми са без ДДС) 
Количество и обем: Услугата включва извършването на до 72 курса от България до 
Румъния със следните параметри: 
Необходими транспортни средства за всеки курс: 1 бр. транспортно средство с 
капацитет 8 стандартни евро палета и 1 бр. транспортно средство с капацитет 18 
стандартни евро палета. 
Дни за доставка: Всеки понеделник, сряда и петък за срока на изпълнение на 
договорът – 6 месеца от датата на сключване, но не повече от 72 курса. 
Доставките ще се извършват по предварително изпратена заявка към превозвача, 
не по късно от 5 дни преди определения за доставка ден. 
Пункт за товарене: България, гр. София, ул. Първа българска армия №80, от 
хладилна база ФРИГО СТОК. 
Пунктове за разтоварване:  

1. Bulevardul General Vasile Milea, nr 4, Bucuresti, sector 6- Afi Mall, до 08.00 ч., 
разтоварва превозно средство 1 с капацитет до 8 стандартни евро палета. 

2. Regina Elisabeta no. 3 Bulevard, 3rd district- Universitate, до 08.00 ч. ., 
разтоварва превозно средство 1 с капацитет до 8 стандартни евро палета. 

3. Calea Floreasca Nr. 246B, Bucharest- Promenada Mall, до 12.00 ч. ., разтоварва 
превозно средство 2 с капацитет до 18 стандартни евро палета. 

4. Pierre de Coubertin Bouleverad, np 4-5, Bucharest 2, Mega Mall floor 2- Mega 
Mall, до 12.00 ч. ., разтоварва превозно средство 2 с капацитет до 18 
стандартни евро палета. 

5. Sos Bucuresti Ploiesti nr 42 a ,sector 1 Bucuresti, Centrul Comercial Baneasa- 
Feeria Mall, до 12.00 ч. ., разтоварва превозно средство 2 с капацитет до 18 
стандартни евро палета. 

6. Bulevardul Nitu Vasile Nr 1 sector 4- South Square, до 12.00 ч. ., разтоварва 
превозно средство 2 с капацитет до 18 стандартни евро палета. 

7. ORS. OTOPENI CAL. BUCURESTILOR Nr. 224 R- Otopeni Airport, до 12.00 ч. ., 
разтоварва превозно средство 2 с капацитет до 18 стандартни евро палета. 
 

 
Обособена позиция 2: Транспортна услуга за доставка на хранителни продукти 
от Полша до България  
 
Прогнозна стойност: до 3716 лв. на курс, но не повече от 111 480 лв. общо. 
(посочените суми са без ДДС) 
Количество и обем: Услугата включва извършването на до 30 курса от Полша до 
България със следните параметри: 
Необходими транспортни средства за всеки курс: 1 бр. транспортно средство с 
капацитет 33 стандартни евро палета. 
Дни на доставка: Един ден в седмицата за срока на изпълнение на договорът – 6 
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месеца от датата на сключване, но не повече от 30 курса. Доставките ще се 
извършват по предварително изпратена заявка към превозвача, не по късно от 5 
дни преди определения за доставка ден. 
Пунктове за товарене:  
1.  05 – 870 BLONIE;  EUROPOLIS  PARK BLONIE; PASS 20B; BUILDING 1   
2.  41-946 Piekary Slaskie, Franciszka Kotucha 17 Str  - 1t.  
3.  41 303 DABROWA GORNICZA;ROZDZIENSKIEGO 21; Coldstore PAGO /  
4. 05 – 870 BIENIEWO PARCELA; BIENIEWO PARCELA 37; PAGO WAREHOUSE 
Пункт за разтоварване:  
България, гр. София, ул. Първа българска армия №80, от хладилна база ФРИГО 
СТОК. 
Допълнителни дейности: Извършване на 10 курса за връщане на амбалаж от 
България до Полша. 
 
Прогнозна стойност за обособени позиции 1 и 2 общо, в лева, без ДДС 
(в цифри): 223 080,00 лв.  
 
 
ІІ.3)  Срок на договора 
 
Срок за изпълнение:  
За обособена позиция 1: 6 месеца от датата на сключване на договор. 
За обособена позиция 2: 6 месеца от датата на сключване на договор. 
 
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ 
 
ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на предмета на процедурата 
 
ІІІ.1.1) Изискуеми гаранции (когато е приложимо)  
 
Гаранция за добро изпълнение (не повече от 5 на сто от стойността на договора за 

изпълнение): 
 
Не е приложимо. 
 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за изпълнение. 
 
 
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат 
За всички обособени позиции: Плащането ще се извършва до 30 дни от датата на 
издаване на фактура за всеки извършен курс от транспортната услуга, съгласно чл. 4 
от приложения проект на Договор за транспортни услуги (Приложение 6). 
ІІІ.1.3) Условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода 
на изпълнението му:  (Или: Условия от изпълнението на предмета на 
процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (Възможни 
промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на 
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договора: )  (когато е приложимо) 
 
Договорът за изпълнение може да бъде изменен или допълнен при условията на 
чл.10 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 
 
ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)     да Х  не  
Ако да, опишете ги: 
За всички обособени позиции: 

Транспортната фирма, определена за изпълнител на услугата/ите следва да 
поеме ангажимент за сключване на застрахователна полица за CMR 
застраховка, която да е валидна за периода на изпълнение  на транспортните 
услуги. Ангажиментът се декларира с подписана Декларация (приложение 5). 

 
ІІІ.2) Условия за участие  
 
ІІІ.2.1) Правен статус 
 
Изискуеми документи: 
 
За всички обособени позиции: 

1. Декларация (Приложение 3) с посочване на ЕИК/ Удостоверение за актуално 
състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;  

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (Приложение 2) 
 
В случай че участникът е регистрирано дружество в Търговски регистър, 
представянето на Удостоверение за актуално състояние, не е необходим, 
стига да е приложена декларация с посочване на ЕИК. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности (по чл. 3, ал. 11 от ПМС № 
160/01.07.2016 г.) 
За всички обособени позиции: 
Изискуеми документи и информация: 

1. Заверени от кандидата копия на 
отчетите за приходите и 
разходите за последните 3 (три) 
приключили финансови години в 
зависимост от датата, на която 
кандидатът е учреден или е 
започнал дейността си. 
 
В случай че участникът е 
публикувал финансовите си 
отчети по партидата на 
дружеството в Търговски 
регистър, представянето на 
отчетите, не е необходимо. 

 

За всички обособени позиции: 
Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
Общ годишен оборот на участника за 
последните 3 (три) приключили 
финансови години в зависимост от 
датата, на която кандидатът е учреден 
или е започнал дейността си – равен или 
по-голям от два пъти прогнозната 
стойност в лева без ДДС за съответната 
обособена позиция, както следва: 
 Обособена позиция 1 – 223 200.00 лв. 
 Обособена позиция 2 – 222 960.00 лв. 
 
В случай, че един кандидат подаде 
оферта за 2-те обособени позиции, то 
следва да покрива изискването за 
минимален оборот като сумарна 
стойност за двете обособени позиции. 
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ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3, ал. 13 от ПМС № 
160/01.07.2016 г.) 
 
Изискуеми документи и информация: 
 
За обособена позиция 1: 
1. Декларация по образец (приложение 
4), удостоверяваща техническа 
спецификация на транспортните 
средства, от която са видни: 
-  капацитет на предвидените за 
изпълнение на услугите транспортни 
средства; 
-  налична система за замразяване и 
охлаждане; 
- валидност на техническите прегледи 
на предвидените за изпълнение на 
услугите транспортни средства.; 
- наличие на двутемпериран режим на 
работа; 
-  наличие на падащ борд; 
2. Заверено от кандидата копие на 
лиценз за извършване на 
международни тежкотоварни превози. 
 
За обособена позиция 2: 
1. Декларация по образец (приложение 
4), удостоверяваща техническа 
спецификация на транспортните 
средства, от която са видни: 
-  капацитет на предвидените за 
изпълнение на услугите транспортни 
средства; 
-  налична система за замразяване и 
охлаждане; 
- валидност на техническите прегледи 
на предвидените за изпълнение на 
услугите транспортни средства.; 
- наличие на двутемпериран режим на 
работа. 
2. Заверено от кандидата копие на 
лиценз за извършване на 
международни тежкотоварни превози. 

Минимални изисквания (когато е 
приложимо): 
За обособена позиция 1: 
1. За извършване на транспортните 

услуги, кандидата следва да 
разполага с 2 бр. тежкотоварни 
превозни средства със следните 
характеристики: 

 капацитет 8 и 18 стандартни евро 
палета; 

 режим охлаждане и замразяване; 
 валиден технически  преглед; 
 двутемпериран режим на работа; 
 падащ борд. 
2. Кандидатът следва да има валиден 

лиценз за извършване на 
международни тежкотоварни 
превози. 

 
 
 
 
За обособена позиция 2: 
1. За извършване на транспортните 

услуги, кандидата следва да 
разполага с 1 бр. тежкотоварно 
превозно средство със следните 
характеристики: 

 капацитет 33 стандартни евро 
палета; 

 режим охлаждане и замразяване; 
 валиден технически  преглед; 
 двутемпериран режим на работа. 
2. Кандидатът следва да има валиден 

лиценз за извършване на 
международни тежкотоварни 
превози. 

 

 
 
РАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА 
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ІV.1) Критерий за оценка на офертите 
 
Икономически най-изгодна оферта съгласно един от следните критерии: 
(моля, отбележете приложимото) 
 
най-ниска цена                                                                 Х 
 
ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 
разходите за целия жизнен цикъл                             
 
оптимално съотношение качество – цена               
 
 показатели, посочени в Методиката за оценка 
 
Показатели 
1. Н/ П 
2.______________ 
3.______________ 
 

Тежест 
Н/П  
________________ 
________________ 
 

Показатели 
4. ______________ 
5. ______________ 
5. ______________ 
 

Тежест 
________________ 
________________ 
________________ 
 

 
 
ІV.2) Административна информация 
 
ІV.2.1) Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
 
Проект №BG16RFOP002-2.077-0466 Публична покана във връзка с изпълнението 
на проект, подаден по процедура BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни 
предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията 
COVID-19““ 
 
ІV.2.2) Срок за подаване на оферти  
 
Дата: 01.12.2020 г., до 17.00 ч. 
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата. 
 
Офертите се подават на хартиен носител от представител на кандидата или чрез 
куриер на адрес: 
гр. София, ул. Първа Българска армия 80, тел 0889 330 550 
ІV.2.3) Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: 
 

 

1.  http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на Единния информационен портал на 
Структурните фондове на ЕС  

2. www.vaklinov.bg/ 
 
ІV.2.5) Срок на валидност на офертите  
 
Мин. 3 месеца от крайния срок за получаване на оферти 
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ІV.2.6) Условия при отваряне на офертите 
Дата: 02/12/2020  
Час: 11:00 
Място: гр. София, р-н Сердика, ул. Първа Българска армия №80 
 
 
РАЗДЕЛ V: СПИСЪК  НА  ДОКУМЕНТИТЕ, КОИТО СЛЕДВА  ДА  СЪДЪРЖАТ ОФЕРТИТЕ ЗА 
УЧАСТИЕ  
 
А. Документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ІІІ.2.1. от настоящата 
публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка трябва да 
съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.1.): 

1. Оригинал на Декларация с посочване на ЕИК (приложение 3)/ Удостоверение за 
актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност; 
2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. (приложение 2) – при 

подаване на оферти; 
 
В случай че участникът е регистрирано дружество в Търговски регистър, представянето 
на Удостоверение за актуално състояние, не е необходим, стига да е приложена 
декларация с посочване на ЕИК. 
 
Б. Документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. 
ІІІ.2.2 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в тази точка,  
трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.2.): 

1. Копия на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили 
финансови години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е 
започнал дейността си – заверени от кандидата с подпис, печат и „Вярно с 
оригинала“. 
 
В случай че участникът е публикувал финансовите си отчети по партидата на 
дружеството в Търговски регистър, представянето на отчетите, не е 
необходимо. 

 
 
В. Документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на 
кандидата по т.ІІІ.2.3 от настоящата публична покана (Важно: документите, посочени в 
тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ІІІ.2.3.): 
1. Декларация по образец (приложение 4), удостоверяваща техническа спецификация на 
транспортните средства - оригинал. 
2. Копие на лиценз за извършване на международни тежкотоварни превози – копие, 
заверено от кандидата с подпис, печат и „Вярно с оригинала“. 
Г. Други изискуеми от кандидата документи: 

1. Оферта (приложение 1) - оригинал; 
2. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на 

процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва 
подизпълнители) - оригинал; 

3. Документи по  т. А, Б, В за подизпълнителите. 
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4. Декларация (приложение 5), удостоверяваща че кандидата поема ангажимент за 
сключване на застрахователна полица за CMR застраховка, която да е валидна за 
периода на изпълнение  на транспортните услуги - оригинал. 
 

 
РАЗДЕЛ VІІI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1. До 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата 
могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. 
Възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на 
искането. 

2. Разясненията се предоставят на съответния управляващ орган за публикуване на 
Единния информационен портал за обща информация за управлението на 
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република 
България и се публикуват на интернет страницата на възложителя, при наличие на 
такава. 

3. Възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да 
иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да 
изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за 
обстоятелствата, посочени в офертата. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ 
 

При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се придържа точно към 
обявените от бенефициента условия. 

Кандидатът в процедурата има право да представи само една оферта. 
Офертата следва  да е изготвена съобразно образеца от документацията и да съдържа 

техническо и финансово предложение. Към офертата следва да са приложени всички 
изискуеми от бенефициента документи, посочени в поканата.  

Офертите за участие в процедурата се изготвят на български език. 
Следва да се има предвид, че срокът на валидност на офертите е времето, през което 

кандидатите са обвързани с условията на представените от тях оферти. 
Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

кандидат, не може да представи самостоятелна оферта. 
Кандидатите могат да допълват своите оферти в рамките на определения срок за 

подаване на оферти. 
Офертата се подава на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. Първа Българска 

армия 80, тел 0889 330 550, като следва да включват: 
1. Приложение 1 Оферта на кандидата с включени данни за кандидата, техническо 
предложение за изпълнение на поръчката, ценово предложение за всяка позиция 
поотделно; срок на валидност на офертата; подизпълнителите, които ще участват при 
изпълнението на поръчката, вида и дела на тяхното участие, ако кандидатът предвижда 
подизпълнители. Офертата се подава в оригинал, подписана и датирана от представляващия 
кандидата; 
 2. Приложение 2 - Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ПМС № 160/01.07.2016 г. - оригинал, 
подписан и датиран от представляващия кандидата; 
3. Оригинал на Декларация с посочване на ЕИК (приложение 3)/ Удостоверение за актуално 
състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;  
 4. Копия на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили финансови 
години в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден или е започнал дейността си – 
заверени от кандидата с подпис, печат и „Вярно с оригинала“. 
5. Декларация по образец (приложение 4), удостоверяваща техническа спецификация на 
транспортните средства - оригинал. 
6. Копие на лиценз за извършване на международни тежкотоварни превози – копие, 
заверено от кандидата с подпис, печат и „Вярно с оригинала“. 
7. Декларация (приложение 5), удостоверяваща че кандидата поема ангажимент за 
сключване на застрахователна полица за CMR застраховка, която да е валидна за периода на 
изпълнение  на транспортните услуги - оригинал. 
8. Документи по  т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 за подизпълнителите. 
 

Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от кандидата лично или от 
упълномощен от него представител, или по пощата/куриер с препоръчано писмо с обратна 
разписка. 

Върху плика кандидатът посочва: 
1. Име и адрес на бенефициента; 
2. Име, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес 

на кандидата; 
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3. Наименование на обекта на процедурата; 
4. Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от комисията за 

оценяване и класиране”. 
 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаване и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 
незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат. 

Други изисквания към офертите (посочени от бенефициента, предвид спецификата на 
конкретния обект на процедурата): неприложимо 
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Приложение 1 
ДО  
„ВАКЛИНОВ“ ЕООД  
гр. София, ул. Първа Българска армия № 

 
 

О Ф Е Р Т А 
 
 
ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на кандидата) 
 

за участие в процедура „Избор с публична покана“ за определяне на изпълнител с предмет: 
 “Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определение 
направления, разделени по позиции: 
Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.” 
 
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на __________________ съд,  
ЕИК /Булстат: _____________________________,  
представлявано от _____________________________________________, в качеството му на 
___________________________________. 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура 

за определяне на изпълнител с предмет:  
 

“Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделени по позиции: 

Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.” 

 
ПОДАВАМЕ ОФЕРТА ЗА ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/И ______________ 

 
 

Декларираме, че сме разгледали документацията за участие и сме запознати с 
указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените 
от Вас условия и ги приемаме без възражения. 
 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора (приложение 6). Ако 
бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в нормативно установения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на обекта на процедурата ______________________ 
подизпълнители.                                                                                           ще ползваме/няма да ползваме 

 
Предлагаме срок за изпълнение на предмета на процедурата  
За обособена позиция 1: ________________ месеца, 
За обособена позиция 2: ________________ месеца, 
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 считано от датата на подписване на договора за изпълнение. 
 
Декларираме, че представената от нас оферта е валидна до ________ (посочва се 

срокът, определен от бенефициента в публичната покана). 
 
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 
Относно изискванията и условията, свързани с изпълнението на предмета на 

настоящата процедура, ще изпълним следното: 
Изисквания и условия на 

„ВАКЛИНОВ“ ЕООД 
Предложение на кандидата 

Марка/модел/производител/технически 
характеристики 

Забележка 

Изисквания към изпълнението и 
качеството на стоките / услугите / 
строителството: 
 
За обособена позиция 1: 
 
Извършване на до 72 курса за доставка 
на хранителни продукти от България до 
Румъния. 
 
 
За обособена позиция 2: 
 
Извършване на до 30 курса за доставка 
на хранителни продукти от Полша до 
България. 

 
 
 
 
За обособена позиция 1*: 
 
……………………………………….... 
 
 
 
 
За обособена позиция 2*: 
 
……………………………………….... 
 
 
*Оферента следва да попълни данни само 
за обособената позиция, за която подава 
оферта или за двете позиции, в случай че 
подава оферта за двете обособени 
позиции. 

 

Изисквания към гаранционната и 
извънгаранционната поддръжка (ако е 
приложимо): 
Не е приложимо 

Не е приложимо 
 

 

Изисквания към документацията,  
съпровождаща изпълнението на 
предмета на процедурата:  
Изпълнителя следва да представи 
попълнена товарителница, изготвена 
съгласно разпоредбите на CMR 
Конвенцията за всеки извършен курс. 

 
……………………………………….... 
 

 

Изисквания към правата на собственост Не е приложимо  
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и правата на ползване на 
интелектуални продукти (ако е 
приложимо). 
Не е приложимо 

 

Изисквания за обучение на персонала 
на бенефициента за експлоатация : 
Не е приложимо 

Не е приложимо 
 

 

Подпомагащи дейности и условия от 
бенефициента (ако е приложимо).  
Не е приложимо 

Не е приложимо 
 

 

Други:  
Не е приложимо 

 
Не е приложимо 

 

 
При така предложените от нас условия, в нашето ценово предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на предмета на процедурата в 
описания вид и обхват, както следва: 

 
 ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 
І. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
 
Изпълнението на предмета на процедурата ще извършим при следните цени*: 
 

№ Описание на доставките/услугите/ 
дейностите/ строителството 

К-во 
/курс/ 

Единична цена 
в лева 

(с изключение на 
процедурите с 

предмет услуги) 

Обща цена в лева 
без ДДС (не се попълва 

при извършване на 
периодични доставки) 

1 Обособена позиция 1: 
Транспортна услуга за доставка 
на хранителни продукти от 
България до Румъния. 

72 
курса 

 
……………… 

 
……………… 

2 Обособена позиция 2: 
Транспортна услуга за доставка 
на хранителни продукти от 
Полша до България. 

30 
курса 

 
……………… 

 
……………… 

 

*Оферента следва да попълни данни само за обособената позиция, за която подава 
оферта или за двете позиции, в случай че подава оферта за двете обособени позиции. 
 
За изпълнение предмета на процедурата в съответствие с условията на настоящата 
процедура, общата цена1 на нашата оферта възлиза на: 
 
Цифром:__________________ Словом:__________________________________ 

(посочва се цифром и словом стойността без ДДС) 

 
Декларираме, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена 

на труда (за случаите, когато процедурата е за избор на изпълнител на договор за строителство). 
 
                     
1 Не се посочва при извършване на периодични доставки. 
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ІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Предлаганият от нас начин на плащане е, както следва: __________________________ 

( описва се) 

 
При разминаване между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде 

единичната цена на офертата. В случай че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем 
задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на офертата. 
 

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи 
сумата, написана с думи. 
 
 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 

1. Декларация с посочване на ЕИК/Удостоверение за актуално състояние - 
Приложение 3 оригинал; 

2. Декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 .от Постановление № 160 на Министерския съвет 
от 2016 г. - Приложение 2 оригинал; 

3. Доказателства за икономическо и финансово състояние: 
 Копия на отчетите за приходите и разходите за последните 3 (три) приключили 

финансови години – заверени с подпис, печат и „Вярно с оригинала“; 
4. Доказателства за технически възможности и/или квалификация: 
 Декларация по образец (приложение 4), удостоверяваща техническа 

спецификация на транспортните средства - оригинал; 
 Копие на лиценз за извършване на международни тежкотоварни превози – 

заверено с подпис, печат и „Вярно с оригинала“; 
5. Декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета 

на процедурата и дела на тяхното участие (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители); 
6. Документи по т. 1, 2 ,3 и 4 за всеки от подизпълнителите в съответствие с 

Постановление № 160 на Министерския съвет от 2016 г. (когато се предвижда участието на 

подизпълнители); 
7. Други документи и доказателства, изискани и посочени от бенефициента в 

документацията за участие: 
 Декларация (приложение 5), удостоверяваща поемане на ангажимент за 

сключване на застрахователна полица за CMR застраховка, валидна за периода 
на изпълнение  на транспортните услуги - оригинал. 

 
 
 
 
ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 

___________________________________________ 
(име и фамилия) 
___________________________________________ 
(длъжност на представляващия кандидата) 
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Приложение 2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА КАНДИДАТА 
 
 
Долуподписаният/-ата2 
_________________________________________________________,  

(собствено, бащино и фамилно име) 

 
ЕГН ______________________, в качеството си на _______________________________  на 
_______________________________________________________, вписано в 

(наименование на кандидата) 

търговския регистър на Агенцията по вписванията под единен индентификационен код № 
_______________, със седалище _______________ и адрес на управление 
__________________________________________, - кандидат в процедура за 
 
определяне на изпълнител с предмет  

“Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделени по позиции: 

Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.”, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е : 
 
Декларирам, че3:  

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за: 

- престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, 
чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

- престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или 
трета страна; 

2. Не е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за избор на изпълнител, 
който не може да бъде отстранен; 

                     
 2 Декларацията се подписва от лицата, които представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни 
органи съгласно регистъра, в който е вписан кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва 
юридическо лице, декларацията се подписва от физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 
вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В случаите, когато 
кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице 
по пълномощие, декларацията се подписва и от това физическо лице.. 
 
 3 Обстоятелствата по т. 3, 4, 5 и 6 се отнасят за кандидата, обстоятелствата по т. 1, 2 се отнасят за лицата, които 
представляват кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан 
кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му,, изчерпателно посочени в чл. 40, ал. 2 
от ППЗОП. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го 
представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. В случаите, когато кандидатът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен 
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1, 2 се отнасят и за това физическо лице. 
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3. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени 
поръчки (ЗОП); 

4. Не е установено, че: 
а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

5. По отношение на представляваният от мен кандидат  …………….……  (посочва се 
наименованието на кандидата) са налице следните обстоятелства: 

- Не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 
228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 
трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 
с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът е установен; 

6. Представляваният от мен кандидат4: 

6.1.Няма доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината 
по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът е установен, или  

6.2.Има доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган задължения за 
данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалище на бенефициента и към общината 
по седалището на кандидата, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът е установен, но размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния 
общ оборот за последната приключена финансова година и не повече от 50 000 
лв. ; 

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

 
____________  20_____г.                                       ДЕКЛАРАТОР: _______________ 

(дата) 

 

                     
 4 невярното се зачертава 
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Приложение 3 
 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 
 
Долуподисаният (ната):....................................................................................................................,  
 
в качеството ми на (посочете длъжността)  ......................................... на (посочете 
юридическото лице кандидат)..............................................................................., участник в 
публична покана  с предмет:  

“Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделени по позиции: 

Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.” 

 
декларирам, че представляваното от мен дружество е регистриран в ТР с ЕИК 
……………………………………………………, 
 
 
 
 
 
Дата:…………….                                                                             Декларатор…………………………………………. 
                                                                                                                               (подпис и печат) 
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Приложение 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Долуподисаният (ната):....................................................................................................................,  
 
в качеството ми на (посочете длъжността)  ......................................... на (посочете 
юридическото лице кандидат)..............................................................................., с ЕИК: 
………………………………., участник в публична покана  с предмет:  

“Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделени по позиции: 

Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Транспортните средства, които ще бъдат използвани за изпълнение на услугата/ите 

притежават следната техническа спецификация: 

 
За 

обособена 
позиция 

Регистр. 
номер 

Марка на 
превозното 

средство 

Вид на 
превозното 

средство 

Капацитет на 
превозното 
средство в 
стандартни 
евро палета 

Температурен 
режим на 

превозното 
средство. 

Посочете ДА 
или НЕ. 

Технически 
преглед. 

Посочете:  
извършен 
на ………./ 
валиден 
до………. 

Двутемпериран 
режим на 

работа. 
Посочете ДА 

или НЕ. 

Падащ 
борд. 

Посочете 
ДА или 

НЕ. 

1          
1              
1              
1              
2              
2              
2              

 

 

Дата:…………….                                                                             Декларатор…………………………………………. 
                                                                                                                               (подпис и печат) 
  
 
 



                               

 

20

20

Приложение 5 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

Долуподисаният (ната):....................................................................................................................,  
 
в качеството ми на (посочете длъжността)  ......................................... на (посочете 
юридическото лице кандидат)..............................................................................., с ЕИК: 
………………………………., участник в публична покана  с предмет:  

“Извършване на транспортна услуга за доставка на хранителни продукти до определени 
направления, разделени по позиции: 

Обособена позиция 1: услуга за доставка на хранителни продукти от България до Румъния. 
Обособена позиция 2: услуга за доставка на хранителни продукти от Полша до България.” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

При сключване на договор за изпълнение, представляваното от мен дружество поема 

ангажимента за сключване на застрахователна полица за CMR застраховка, която ще е 

валидна за периода на изпълнение на транспортната/ите услуга/и. 

 
 
 
Дата:…………….                                                                             Декларатор…………………………………………. 
                                                                                                                               (подпис и печат) 
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Приложение 6 
Проект на договор за всички обособени позиции! 

 

РАМКОВ ДОГОВОР № ……. 

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ 

 

Днес, …………… г., в гр.………………, между: 

1. Ваклинов ЕООД, със седалище и адрес на управление:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ЕИК 
……………………, представлявано от …………………………………………………………………………………………, 
наричано по-долу  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,   

и 

 
2……………………………………………………., със   седалище   и   адрес   на  управление: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………, ЕИК 
………………………,     представлявано от …………………………………………………………………………………………, 
наричано по-долу в текста ИЗПЪЛНИТЕЛ,  
 
се сключи настоящият договор за транспортно спедиторски услуги на товарите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  в международно и вътрешно съобщение, с всички видове транспорт, както и 
всички съпътстващи и/или други услуги, свързани с превоза на тези товари, при следната 
хронология и условия: 
 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ конкретния вид транспортно-спедиторска 
услуга, чрез подаване на конкретна ЗАЯВКА (Приложение 1), подписана и подпечатана с 
печата на дружеството и съгласно посоченото в Приложение 2 – Оферта. За щети, произлезли 
вследствие на неверни, непълни, неточни и/или нечетливи данни в ЗАЯВКАТА, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност. 

Чл. 2. Конкретният договор, се счита за сключен, когато заявката се потвърди от двете страни 
писмено. Страните приемат потвърждение по факс и/или електронна поща.  

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема, превозва и предава товарите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по външни 
белези, обявено тегло и брой колети, за което се издават съответните транспортни документи. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за вложеното в тях съдържание и качество. 

Чл. 4. (1) Общата цена на услугите, предмет на този договор, е ................ лева, без начислен 
ДДС, съгласно Приложение 2 – Оферта. 
(2) След доставяне на стоката, договореното навло (единична цена за курс) за конкретния 
курс е дължимо към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло, независимо от предварителни, текущи или 
последващи претенции за количество, качество и срок на изпълнение на превоза, до 
размера на договорената единична цена, съгласно Приложение 2 – Оферта.  

(3) Начин на плащане: ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 
договореното навло (единична цена за курс) за конкретния курс до 30 календарни дни след 
получаване на фактура издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и получаване на попълнена товарителница, 
изготвена съгласно разпоредбите на CMR Конвенцията. 

(4) В издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактури, следва да бъде упоменат текста “във връзка с 
изпълнение на договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.077-0466……..”. 
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(5) Всички разплащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по банковата сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 5. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да изпълни задълженията си по настоящия договор с 
грижата на добър търговец, при спазване на изискванията за ефективност, прозрачност и 
старание, в съответствие на най-добрите практики в областта и на сключения Договор за 
безвъзмездна финансова помощ посочен в чл. 8 от настоящия договор. 

Чл. 6. Този договор се сключва в рамките на проект за безвъзмездна финансова помощ 
BG16RFOP002-2.077-0466, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.  

Чл. 7. Задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е да спазва съответно изискванията за Счетоводни отчети и 
технически и финансови проверки по чл. 14 от Общите условия към финансираните по 
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 договори. 

Чл. 8. Изпълнителят е длъжен да спазва условията по членовете 3, 4, 5, 6, 11.3 „б” и чл. 14, във 
връзка с чл. 1.8 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма „Иновации и 
конкурентоспособност“ 2014-2020 договори за безвъзмездна финансова помощ. 

Чл. 9. Възникналите спорове се отнасят за решаване пред родово компетентния съд. 

Чл. 10. Неразделна част от настоящия договор представляват следните приложения: 

(1) Приложение 1 - Заявка 

(2) Приложение 2 - Оферта 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра - по един за всяка една от 
страните, влиза в сила от деня на подписването му и важи до изричното му писмено оттегляне. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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       Приложение 1 към РАМКОВ ДОГОВОР № ……. 
 
 

ЗАЯВКА 
ПО РАМКОВ ДОГОВОР № ……. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ТРАНСПОРТНО СПЕДИТОРСКИ УСЛУГИ 

ЗА АВТОМОБИЛЕН ПРЕВОЗ 
№ …… / …….. 

 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   
ЕИК:   
ИН по ДДС:   
Седалище:   
МОЛ:   
e-mail:   

  

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:   
Телефон за контакт:   

2. ИЗПЪЛНИТЕЛ:   
ЕИК:   
ИН по ДДС:   
Адрес:   
МОЛ:   
Телефон за контакт:   
e-mail:   

3. АДРЕС/И НА ТОВАРЕНЕ: 4. АДРЕС/И НА РАЗТОВАРВАНЕ: 
Фирма: Фирма:   
Адрес: Адрес:   
GPS: GPS:   
Лице за контакт: Лице за контакт:   

5. Дата и час на товарене:   ФИКС ЧАС: 
6. Дата и час на разтоварване:   ФИКС ЧАС: 
7. Вид на МПС и рег. №   
8. Описание на товара:   
9. Тонаж:   
10. Митница:    ДА   /    НЕ 
11. Специални указания: 
12. Договорено навло:   
13. Срок и начин на плащане:   
 
14. С подписа си на тази Заявка, страните потвърждават, че са запознати с ОУ към нея 
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и ги приемат. 
15. Моля потвърдете Заявката на e-mail: ……………………………………………………….. с подпис и печат! 
 
 
За Възложителя:     За Изпълнителя: 
 
/име, фамилия, подпис и печат/   /име, фамилия, подпис и печат/ 
 
 
 
Общи условия и изисквания към изпълнителя/ превозвача: 
 

- Автомобила на превозвача трябва да бъде технически изправен, с чисто товарно помещение. Да 
бъдат валидни и изправни всички необходими документи за извършване на превоз на товари и 
стоки, както на автомобила, така и на водача. Да бъдат валидни и в срок всички необходими 
лицензи, разрешителни и застраховки, включително „Отговорност на превозвача” / CMR. 

- В случай, че автомобилът не се яви натоварен/ разтоварен в пункт в учреденото време и място, 
дължите неустойка от 200 лв. на ден, включително и всички претенции предявени от страна на 
нашия клиент. 

- Укрепването и инструктажа за правилно разпределение и съхранение на товара, са отговорност на 
превозвача. Не се допуска поставяне на друг товар върху този, товарене върху друг товар, 
групиране, договаряне, претоварване и нарушаване целостта на опаковката, освен ако не е 
изрично договорено. Водачът е длъжен да следи за боря и вида на стоката и товара. 
Товародателят е длъжен да предостави товара във вид и състояние, годно да издържи превоза. В 
случай на забележки, относно вида, опаковката и натовареното, следва да се впишат в „Резерви и 
забележки на превозвача“ – графа 18 на CMR. По настоящата заявка, вие се считате за първи 
превозвач, не се позволява отдаването на товара по този договор на трети лица, освен ако не е 
изрично договорено. 

- Превозвачът е длъжен да се съобразява с поетия ангажимент към срока на доставка, да осигури 
ежедневна информация за местонахождението на автомобила. 

- Страните признават разменената по факс или e-mail кореспонденция за официална. Ако 
изпълнителя няма писмени възражения до 1 час, след получаването за Заявката по договора, то тя 
се приема за потвърдена и от двете страни. 

- Извършеният превоз се установява с попълнена товарителница, изготвена съгласно разпоредбите 
на CMR Конвенцията. 

- Нормативната база по този договор включва: Закон за автомобилните превози, Търговски закон, 
Закон за задълженията и договорите, Закон за установяване на минималното трудово 
възнаграждение, Закон за международните назначения, CMR, ADR и ТИР конвенциите, Общите 
спедиторски и складови условия. Тази заявка е строго конфиденциална. 

- С подписването на Заявката, Вие давате съгласието си на “Ваклинов“ ЕООД, да обработва, в това 
число  събира, използва, съхранява и изтрива, съгласно Регламент 679/2016 на ЕС, следните ваши 
данни: три имена, телефонен номер, електронна поща, адрес за кореспонденция, седалище на 
управление, данни за служителите  / шофьорите/, както и за МПС, с които се извършва превоза. 

 
Моля да ни осведомите своевременно за възникнали закъснения на камиона. 
 

Данни за фактуриране   
 

 


