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Образец на покана за сключване на договор по чл. 18, ал. 6 от ПМС №118/20.05.2014 г. 

 
ДО 
_______________________________ 
(наименование на кандидата, определен за изпълнител) 
гр.______________, п.к. ____________, 
ул. „___________________”, № ______ 
 
На вниманието на: 
________________________________ 
(име на лицето, което представлява кандидата) 

 
ПОКАНА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 
Уважаеми г-н/г-жо  _______________________________, 

(име на лицето, което представлява кандидата) 
 

Имам удоволствието да Ви уведомя, че в резултат на участието Ви в в процедура с предмет : 
Доставка на дълготрайни материални активи за общи клъстерни дейност по ДБФП № BG161PO 003-

2.4.02-0046-C0001 с наименование:  „Структурно-организационно укрепване, маркетингово развитие и 
изграждане на образователни, научноизследователски и производствени структури (Мехатроникс)“ 

 
Бюджетно перо 13. и вкл. съотносимите точки (номера) от Бюджета: 

Бюджетно подперо- 13.1 Компютърно оборудване за административното тяло на Клъстера 

Обособена позиция 1 – Бюджетно подперо 13.1.1 Лаптоп – 3 бр. 
Обособена позиция 2 – Бюджетно подперо 13.1.2. Мултимедиен проектор – 1 бр 

Обособена позиция 3 – Бюджетно подперо 13.1.3. Сървър – 1 бр 
Обособена позиция 4 – Бюджетно подперо 13.1.4. Сървърен шкаф – 1 бр 

 Обособена позиция 5 – Бюджетно подперо 13.1.5. Непрекъсваем ТЗИ – 1 бр 
 

Бюджетно подперо- 13.2. Компютърно оборудване за изграждане на виртуален комплекс за 
обучение и тренинг: 

Обособена позиция 6 – Бюджетно подперо 13.2.1. Лаптоп – 22 бр. 
Обособена позиция 7 – Бюджетно подперо 13.2.2. Видео стена – 5 бр. 

  
                                                            (наименование на предмета на процедурата) 

представляваният от Вас кандидат е определен за изпълнител. 
 

На основание ______________от Постановление № 118 на Министерския съвет от 
20.05.2013 г. и във връзка с Протокол_______________________________, Ви отправям 
покана 

                (посочва се номерът на протокола) 
 за сключване на договор с предмет______________________________. 

       (посочва се предметът на договора ) 
Възлагането на договора е в съответствие със сумата, посочена във Вашето ценово 

предложениe, и със сроковете и условията, заложени в офертата. Общата сума на договора е 
_________________________. 
(посочва се сумата в лева) 

Договорът следва да бъде сключен в срок не по-дълъг от 30 календарни дни от 
………………………(посочва се датата на утвърждаване на протокола). Документите по чл. 
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22, ал. 2, т. 2 за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 22, ал. 1 от Постановление 
№ 118 на Министерския съвет от 2014 г. и гаранция за добро изпълнение /ако е предвидена такава/ 
се представят на адрес: _____________________до ________ч. на _________________г.  
                                                                                                                                                         (ден, месец, година) 

В случай че не бъдат получени горепосочените документи или обяснение от Ваша 
страна в рамките на този период, възлагането на договора ще бъде обявено за 
недействително. 
 
 
В очакване на Вашия отговор, 
 
Бенефициент: 
Д-р инж.Венцислав Иванов Славков 
Изпълнителен Директор на КМА  
 

(подпис и печат) 


