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АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО 
 
 

ДОГОВОР № 12-24-5/17.04.2013г. 
Проект „Компетентни съдии и съдебни служители – гаранти за качествено 

правораздаване” 
 
 
 

ПОКАНА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ  
 ЗА ИЗРАБОТКА НА НАРЪЧНИК  

 
 
 

І. Предмет на настоящата поръчка е разработка, дизайн, редактиране, предпечатна 
подготовка, печат и доставка на наръчник на достигнатите общи решения от 
проведените работни срещи /кръгли маси/ с участието на съдии от Административните 
съдилища- Хасково, Пазарджик и Смолян по проблеми, свързани с правоприлагането 
по дела, по които административните съдилища действат като касационна инстанция. 

 
II. Технически изисквания към наръчника: 
- тираж – 70 броя; 
- формат А5; 
- обем на тялото 104 страници; 
- хартия на тялото офсет 90 гр./кв. м.; 
- цветност на тялото 1+1 /черно/; 
- корица - твърда, лепена; 
- хартия на корицата хром – гланц 300 гр./кв.м., UV лак едностранно; 
- цветност на корицата 4+0 /едностранен цветен печат/; 

 
III. Наръчникът следва да отговаря на изискванията за графично оформление и 

сигнификация на ОПАК.  
 
 Логото на Европейския съюз, логото на Европейския социален фонд и логото 

на Оперативна програма „Административен капацитет” са публикувани на 
интернет страницата на Оперативна програма „Административен капацитет”, 
раздел „За бенефициенти”, подраздел „Графични материали”. 

 Дизайнът на наръчника ще бъде съгласуван с Възложителя след подписване на 
договора и преди изработката. 

 
IV. Текстът на наръчника ще бъде предоставен на изпълнителя при сключване на 

договора за възлагане на поръчката.  
 
V. Място на доставка на произведените продукти – Административен съд – Хасково, 

град Хасково, ул. „Преслав” № 26. 
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VI. Срок за изпълнение на поръчката - не повече от пет работни дни от датата на 

сключване на договора за възлагане. 
 
VII. Начин на плащане - еднократно плащане по банков път след представяне на 

фактура от изпълнителя и подписване на приемо- предавателен протокол, в срок до 30 
календарни дни от датата на представяне на документите.  

 
Във фактурата следва изрично да се посочи, че „разходът се извършва по 

Договор рег. № 12-24-5/17.04.2013г., проект „Компетентни съдии и съдебни 
служители- гаранти за качествено правораздаване”, осъществяван с финансовата 
програма на ОПАК, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. 
 

VIII. Заинтересованите лица следва да представят в срок до 16:30ч. на 01.10.2014г. в 
служба „Регистратура” в Административен съд- Хасково оферта, съдържаща единична 
цена в лева с и без ДДС за брой наръчник, както и обща цена в лева с и без ДДС за 
целия предмет на поръчката. 
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Примерна оферта 
 

ДО 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ХАСКОВО 

 
 

 
ОФЕРТА 

 
 

от ............................................................................................................... 
/наименование на лицето, подаващо офертата/ 

с адрес ........................................................................................................ 
/постоянен адрес – за физическите лица и седалище и адрес на управление за юридическите лица и едноличните 

търговци/ 

телефон за връзка........................................ 
 
 
 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
 
Във връзка с отправената Покана за предоставяне на оферти за изработка на 

наръчник по проект „Компетентни съдии и съдебни служители- гаранти за качествено 
правораздаване”, изпълняван по Договор рег. № 12-24-5/17.04.2013г. по ОПАК, с 
бенефициент Административен съд – Хасково, представям следната оферта: 

 
Единична цена в лева с ДДС за един брой наръчник ........................./.......словом....../ 
 
Единична цена в лева без ДДС за един брой наръчник........................./.......словом....../ 

 
Цена в лева с ДДС за 70 броя наръчници........................./..................словом.................../ 

 
Цена в лева без ДДС за 70 броя наръчници........................./..............словом............./ 

 
Съгласен съм поръчката да бъде изпълнена в срок от 5 /пет/ работни дни, считано от 

датата на сключване на  договора, при начин на плащане – еднократно плащане по 
банков път след представяне на фактура от изпълнителя и подписване на приемо-
предавателен протокол, в срок от 30 календарни дни от датата на представяне на 
документите. 
 

С уважение: 
.................................................................. 
/имена на подаващия офертата – физическо лице или на 

представителя на юридическото лице или едноличен 
търговец, подпис и печат/ 


