
договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

м кс-01_2017_01-з

flHec 19.01.201В г., в гр.Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАД, регистрираI{о в търговския регистър при Агенцията по вписванtrята с l]llli
12З526494, със седzrлище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ, Гълъбово, гр. Гълъбовtl-
Извън града, тел: (0418) 6 2| 28 факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: lтагkеt(OЬгikеl-Ьg.L:,,ц
Интернет адрес: lrttp://www.bгikel-bg.corn, Разплащателна сN,l етка: IВдN:
BGl4L]NCR70001521179468, BIC: LINCRBGSF, УниКредит Булбанк АД, представлявано от JlIIllлItir
Павлов Павлов в качеството му на Изпълнптелен директор, наричан за краткост ВЪЗЛО}l(I,IТIiЛ
от една страна,

,,ХЛЕБОЗАВОД ГАБРОВО"ОО.Щ, регистрирано в търговския регистър при Агепцлtята tttl

вписвания с ЕИК: 107595З91, със седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. ..I-1rIrto:,llt

Войновски", Ns l46, тел.066/ 80 66 63, факс 066/ 80 44 2З; Електронна поща: xleLrozavodi(ilal]r.br,.

Разплащателна сметка: IBAN: BG 69 STSA93 0000 2292 5574; BIC: STSABGSF, в бarrrta ..!СК Баrrltа'-

ЕА! гр. Габрово, представлявано от Атанас Стефанов Тасков, в качеството tta Iy'пp:trrlI,1,c:r.

наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

На основание чл. l12 от Закона за обществените поръчки (,,ЗОП'') Il Решение Nл 116] or
04.|2.2017г. на Възлохсителя за определяне на Изпълнлtте-ц на обществена порыIка с пре](NIеl;
..locTaBIca на хранителни продукти", реф. JФ KC-O1-2017-01. по обособена позиция Nl З "flос,гавItа rtll

хляб"

се склIочи настоящия,г договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.l. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични достtlвкll IIil

храни и хранителни продукти за нуждите на,,Брикел" ЕА! по обособена позиция J\Ъ 3 ",ЩоставItlr на
хляб", описани съгласно Техническата спецификация - Прилоrкение Nl i), както lt в Техни.tесttо,l-tl tt

IJeHoBo предложение на Изпълнителя (Приложения Nл 2), неразделна част от договора. Il l]

съответствие с изискванията на настоящия договор.
LIл.2. ,Щоставките се извършват по заявка на Възлоrrtителя. Възлолtителят е задъJl)liеll ,,li]

приеме и заплати само количествата и видовете! Itоито е заявил и които са доставенIл пр1.1 усJIоI]tlя,Iil
на настоящия договор. Възлоrкителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество, по пl]едNlе l il

на договора и не носи отговорност за това.

Чл.3. ,Щоставките на продуктите ще се извършват периодично, съгласно зzlявI(II llil
възлоlrtителя.

Чл.4. !оставките ще се извършват в рамките на работното време на Възлоrrtителя от 08:(Х) ,r,

до 16:15 ч,
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II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на договора е в разN,lер па 8 8ЗЗ.-1()

лева (осем хиляди осемстотин тридесет и три лева и 40 ст.), без начислен ДДС иллr l0 600.08 lreBir

(десет хиляди и шестстотин лева и 08 ст.) с начислен,ЩflС.

Чл.6. .Щоставените продукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с вклlочеп ,.Г[l |(',
в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и IJeHoBo прелJrо)кеItIIе Ilil

Изпълнителя - Приложения N! 2 към настоящия договор. IJeHaTa, която Възлоrкителят се задъ-п)liillrll ,

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на продуктите, е крайната доставна цена с .i[fl(
и включва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя, включително, IIо IIе cal\Io

стойността на продуктите, транспортни разходи, застрахOtsки] лан,ьци, ,r,акси! и лруl,и.
Чл.7. Посочените в настояlция !оговор единични и общи цени остават Heпpol\Ieнeнl{ за c]]olill

на действието му.
Чл.8.(1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на докуN,Iент, улостове}]я Bai I l

приеп,{ането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени представll,1,еr l Il

на страните и съдържащ видовете, количеството! партидните номера на доставен!lте l]po.Llyli,l1l,.

тяхtrата единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставI(атiI.

както и всички необходими законови реквизити.
(2). В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, през който са извършвани доставкtll,r,.

въз основа на лодписаIIите приеIйателни протоколи, Изпълнителят издава данъчlIа t|laItTr,llit_

съдържаща видовете и колIлчествата на доставените през месеца стоки.
Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от З0 (тридесет) дIltl ot,

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавате;lсrr

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът започва да тече от получаване на посJlе]ltitlJl ()l

документите.
Чл.10. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следIlllтil

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: ,,!СК Банка" ЕА! гр. Габрово
BlC: STSABGSF
IBAN: BG 69 SТSА9з 0000 2292 5574

LIл.I1. Изпълнителят е длъжен да уведомява писN{ено Възлоя<ителя за всичкI1 последваtlltl

промени на банковата му сметка в срок до 2 (dcc) календарни дни, считано от MoNIeHTa на проNlяII[lта,

В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плаща}Iliята. llo
посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно LIзвършени.

LIл.12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата c]\{eTкll Ila

Изпълнителя със съответната дължима сума.

Iп. сроковЕ
Чл.lЗ. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването Nly и е със cl]o]i llil

действие 8 (осем) месеца.
LIл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените продукти в срок не по дълъг от _3 (,r,prl)

дни от датата па получаване на заJIвката на Възлоrrtителя.

IЧ. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017lB складове за хранителни продук11l llil

Възложителя: ,,Брикел" ЕА.Щ - обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън града.

Чл.16..Щоставката на продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически }I технологични изисквания за доставI(il lla

съответния вид продукти, предмет на доставка.
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Чл.17. !оставяните хранителните продукти, следва да отговарят на изисквiIIl llrlTa Ilil

rтриложимите нормативни актове по съответната обособена позиция:

о Закон за храните, !В, бр. 90 от 15,10.1999 г.;

о Наредба N 1 от 26 януари 20lб г. за хигиената на храните, !В, бр.10 от 5,02,20lб г;

. наредба 1 от 9,01.2008 г, за изискванията за търговия с яйца, !В, бр. 7 от 22.01.2008 г.;

. Наредба 2 от 2З.01.2008 г. за материаJIите и предметите от пластмаси, предназначени за коllтаliг с.

храни, !В, бр. 13 от 8,02.2008 г.;

о IJаредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изIIсквания към материалите и предметите, разлIlчIiIt ()l

пластмаси, предназначени за контакт с храниJ ДВ, бр 51 от 26.06.2007г., !В. бр. Зt)

от28.03.2001 г,;

. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на xpaнLtTe. !В, бр, l02 ot

12.12.2014 г.;

. Наредба Nq 16 от 28 май 20l0 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие IIа пl]есll]i

плодове и зеленчуци, !В бр.43 от 8.06.2010 г.;

. Наредба J\Ъ 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при проI lзводств(ll l l.

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговltя ll пускilllс lli]

пазара на мляко и млечни продукти, ,ЩВ. бр.23 от 29.02.2008 г.;

. FIаредба за изискванията към бързо замразените храниJ !В, бр. l14 от 6.12.2002 г.;

. Наредба Nq 32 от 2з.(]з,2006 г. за окачествяване, съхраняване и пре]lлагане на tt.]tзарll .ttil Nlccll Il

черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;

Чл.18. !оставяните хранителн}I продуктLl:
. следва да бъдат придруrrtавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпателно ltзбllt,яtзttttс

на стоките по асортименти, количеството }IM за всяка от тях, както и другите данни. с,ьобl]ll,Jlli;

прило)I(имите нормативни изисквания за съответния вид продукти;
. следва да бъдат придружавани при tsсяка доставка с етикет, посоtIващ съдър)I(анrIето lI

количеството на съставките, съдържащи се в тях.
. следва да имат добър търговски вид;

. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставIiil ll с

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумираItе IIе по-малко от 2/З от общl.tя clltlIc tlll

годност, обявен от производителя;
Чл.19. !оставките на продуктите се извърlIIват след писмена заявка от страна на Възло;IitIтс_ltя_

предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена форма на xil|),Illell

носител или по електронен път/факс/електронна поща/на представитеJI на Изпълнrrr,елrl. lilll(]

съдържа подробно описание на заявените артикули, техЕите количества и график за доставItаl-il Il\l,

Възлоrrtителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставIiатzl. I(il,IlI

писмено уведоми за това Изпълнителя, Изпълнителят уведомява Възлоlкителя предварIIтеJI I l() ll

своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да NIоже той дз взспlt

необходимите мерки за прибирането и складирането й.
LIл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на дв),стl]аllсll

документ, удостоверяващ приемането па стоката (приемо-предавателен протокол) от cTpaHrITe tI;ltt

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с llзI.icl(Ballllяlll
на настоящия договор и съответствието на пролуктите с Техническото и IJeHoBoTo предложеllIIе ]lll

Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.
Чл.21. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените продyliтtj

съобразно член 22 от този договор, Възло;кителят има право да откаже да подпише доl(уNIен-lа,

удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката, l] ,l,c,Jll

случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните tIедос] a,I,],Ill].

лилси иlилл.l несъответствия, дефинирани в чл- 22 по-долу (,,несъответствия") и се посочва cpoI(1,1,. lt

който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. След отстраrtяване lt.t
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несъответствията, страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането lIa cTol(llTa.
Чл.22. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

. Iлесъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното количество rl/lллtr c,t,c'

заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отвошение на качеството;
. несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение (прилохсение N! 2 ttr,пt

настояlция договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (ПрилоlItение Nq 1 ltъл.t

настоящия договор);
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените продукти;
. несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията на настоящия договор;
о несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;
. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти;
. несъответствие на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за храните и издадеIILIте в],з

основа на него подзаконови нормативни актове;
Чл.2З. Рекламации за явни несъответствия] съгласно член 22 на доставката с Техн lt.Ieclio 1()

предложение (Прилохtение NЪ 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилох<енl.tе N!] 1 Itr,пt

договора) или с изискванията за качеството на доставения продукт се отбелязват в KoHclilllll]llllll
протокол по чл. 21. Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването llп,l, IiаI{)_

Възлоllсителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането ltпl. l}

реIшамациите се посочва номерът на договора, документа, с който е удостоверено прие]\Itlне,I,() Illl
стоките, партидният номер на продукта! точното количество на получените продукти, ocнoBaHllela)
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.24. При отправена реклаNlация и възникване на спор относно съответствието по чл, ]j rl

чл. 25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенцllrl lli]
безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възлотtите..tя ll
Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от ИзпъJtнtl,геllя
или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протоколът от аIIалIiза lli,l

оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания оl)гitll
потвърх(дава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитваIIето, IiaKTL] ll
стойността на продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя. В случай ale продуlillllс
съответстват на договорените и I]ормативно установените изисквания, Възлож1,1r,елят дълjlill IIа

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анаJIизите и дос,гавI(а,I,а Itx

продуктите! както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата реклаNIаI(lLrl,
FIезависимо от обекта па рекламация Възлояtителят е длъжен да съхранява продуктите съобllазtlt,l
температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.25.( 1),Реклаптация относно явни несъответствия на доставените продуктIl с l,с

заявеното/договореното Itоличество иlили със заявения/договорен вид и/или несъответстR]lе liil
партидни номера с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие lla cl)oliil li.l
годност на продуктите с изискванията на настоящия договор, както и несъответствия, свързilllll с

нарушена цялост на опаковката Ira продуктите се вписват в констативния протокол по .ut. 21 tt ctt
обв ьрзващи за Изпълниr еля.

(2).При реклаплации относно скрити несъответствия на доставените продуItти с Техничес tttl,1tl

предложение (Прилоiкение J\Ъ 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилолtение ЛЬ l K,t,ll

договора) или с изискванията за безопасността на доставения продукт и при извършен лабораторен
анаJIиз по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договоренlt,lе t]

нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатирilIIс 1Ilt

скритите несъответствия в срок от 3 (три) лни от уведомяването, Несъответствията се отl]азявirт l]

констативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните, като при отказ за лIзпращаllе
на представител от ИзпълнитеJuI, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протоIiоjIх.
Възлолсителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, кuйlо !,

обвързващ за последния.
Чл.26. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на договорil-

коI.{статирани по реда на предходните алинеи:
о Изпълнителят заменя несъответстващите продукти с нови, съответно допълва доставката в cl]oIi:K]
2 (два) календарни дни от подписване на съответния tIротокол от страните Ilли от издаване llil
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протокола от анализа на оторизирания орган; или
. цената по договора се намалява съответно с цената на несъответстващите продуItти, ако не водIi .цо

съществени изменения на договора.
Чл.27. В случаите на несъответствия посочени в констативния протокол по .t:1,21.

Възлотtителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която същllте
са констатирани, само след отстраняването на несъответствията, по предвидеIIия в договора ред.
СЪОТВеТНО ПРИ УСl'аНОВЯВаНе, Че ПРОДУКТИТе СЪОТВеТСТВаТ IIа ДОГОВОРеНИТе И НОРN,IаТИВНО yc]'alloBcllll

изисквания по реда на чл. 24 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на cToкal-ll lI

при другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвиrпаващ}I заявенI]l,L,.

Възлояtителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера на зirявеIlо,t()

Връщането на излишните количества е за сметка на Изпълнителя.

Чл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпъллIение, рабоr,iгtlt ltit

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнIlтелrl llJIli

упълномощени от тях представители. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички факти.Iесlttt
и правни действия на rrодизпълнителя като за свои действия.

Чл.30. Собстве}lостта и риска от случайно повреждане или погиване на продуктите. пре]l\lе l

на доставка преминават от Изпълнителя върху Възлоrкителя след момента l{a приеп,IаIIе,го ll\l ог
страна на Възлоlкителя с подписването без забележки на документ, удостоверяващ приеп,lаllето IIil

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИJI НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.31. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предмет на настоящия договоl]_

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническото предложеIIIIс IIа

Изпълнителя и на Техни.теската спецификация на Възложителя по единични и общи ценIi! пocotle]Ill

в I{eHoBoTo предложение на Изпълнителя .

Чл.32. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и ла )rпpailillяl]il
всичките сII права, с оглед защита интересите на Възлоlкителя.

LIл.З3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявIII.Iте llil
Възлоllсителя. При невъзмоrrtност за доставяне на определените количества продуктIr по полуtlеlltllll
заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При систепtен отliаз llx
Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена за.гtвка, Въз;tсlrt<tt,t е: llt t

има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в разплер IIa cyNlalTa Il()

гаранцията за изпълнение на договора, вItлючително да усвои сумата по предоставената гаранI(llя.
Чл.34. Изпълнителлт е длъжен да извършва транспортирането на хранителIlите продуI(тll ]д

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всиаки изисквания (HopN{aTIIBll l] _

санитарно-хигиенни, технически, технологични! изисквания за съхранение и други) за llрев()з lli]

хранителни продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостовереIIIIс ja

регистрация на транспортно средство (ако е приложипtо).

Чл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявеlIlIfс,

от Възлоrrtителя рекламации по реда на настоящия договор.
Чл.36. При точно и навреп,Iенно изпълIIение на задълженията си по настоящIlя догоlltr|).

Изпълнителят има лраво да пол)/чи цената по договора, съгласно определения начин на плаIIlalFIе.

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възлохсителя необходишtото съдеt"lствtlс зtt

осъшIествяване на работата по договора, включително предоставяне на HyжI-IaTa rtн(lорllаtllrя tt

документи за изпълнение на договора.
Чл.З8. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надJIежно уllълноNlоtllеl l l l

представители протокола./документа за доставка и/или констативните протоколи! както и дl]\,гlllL,

документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. Прлt о,гкltз ltit
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Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този догоllоl]_

Вьзложtttелят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан or свой представи lел. Ktlii |,,

е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на достаI]еllll1с
продукти с Техническото предложеIIие (Приложение Ns 2 към договора), с TexItll чесltltтtt

спецификация (Прилоя<ение NQ 1 към договора) или с изискванията за безопасността на доста]]еIlllrl

Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от акредитиран оргаII.

Чл.39. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените пpo.I(yl(lll с

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този дL)l-овt]l) I ,. 
a

длъп(ен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/llли трети лица от несъотвеlс1 l] llll l
продукти.

Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка! която не е зilяt]еllа 1l ,

необходимия срок (не по-късно от 3 (три) дни преди датата FIa доставката) отразена в заявкttтil llo tlJ

14.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛrI
flл.4l. Възлолtителят се задължава да заплаща цената на доставените продукти, cы,Jlllcll()

условията и по начина, посочен в настоящия договор.
LIл.42, Възлоltсителят се задължава да приеме доставката на продуктите, предмет IIа дос,гавliа

по реда на Раздел IV, ако отговарят на договорените изисквания.

Чл.43. Възлоlrtителят осигурява cBoll представители, които да приеп{ат доставI(Ilте l]

договореното време.

Чл.44. Възлоlкителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставкill,а
продуктите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без отltлонеIlItя

договорените изискваlIия.

Чл.45. Възлотtителят има право да получава информация по всяко BpeNle oI (l(llli i
подготовката, хода и орl,анизацията по изпълнението rla доставката и дейностttте, Ilpe:lfil l Llil 'I

-_1
договора.

Чл.46. Възлоrкителят има право на рекламация на доставените по договора ]lро.r(укl,и. ll|)]l

условията посочени в настоящия договор.
Чл.47. Възлоlrсителят има право да изисква от Изпълнителя замяната tla несъответствltщl] с

изискванията на договора продукти, или съответно наNtаляване на цената по реда, определенIi в 1IJIeIl

27 от този договор.
Чл.48. Възлолtителят има право да откаже приемането на доставката, когато ИзпълнитеJlя t ltc

спазва изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят tle !1зllьJ]ll]l

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплати LIacTllLlIIo llпll

изцяло договорената цепа.
Чл.49. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форпла всяttа

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и Iiзl]lltlll()

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта,

ЧII. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.50. Видове и разIчlер на гаранциите: t
( 1).Изпълнителят гарантира изпълнението Hl произтичащите от настоящия догово|1 cllt,Il t

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири процента) от стойността llil дol-tll]iill,I
по чл. 5 или сумата от 353,00 лева (триста петдесет и три лева), закръглена до лев.

(2).Изпълнителят представя докуNlенти за внесена гаранция за изпълtIение IIа логоl]оl]il l(l,\l

даl ата на сключването \1у.

(3).Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията изN,Iежду еднil ol
следlIите: lтарична сума внесеЕа по банковата сметка на Възлоlкителя; баrIкова гараllцltJl; llj]ll

llll
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застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие I1a отговорността на ИзпълнитеJIя,
Чл.51. Когато гаранцията се представя във вид на парllчна сума, тя се внася tto cJteдllala

банкова сметка на Възложителя:
IВдN : BG 1 4UNCR7000 1 52 1 779468, BIC : LгNCRBGSF, УниКредит Булбанк д/{

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнлtтеля;
LIл.52.( 1).Когато Изпълнителят представя банкова гаранцпя се представя орltгltнаIttl й. t,iL t,,

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) оI cIol'jllt)c ] lil llil
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора. плtос l2() 1c,ltl
и двадесет) дни.

(2).Страните се съгласяват в случаit на учредяване на банкова гаранцItя, тя да cr>.ilbl);Iiil

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията I]езависI]NIо оl
направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължен}Iя.

(3).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обс.rrуlкtза tte t ll
IIа превода на гаранцията, включителfiо при нейното възстановяване, са за сN,lетка на Изпългtителя.

Чл.53. Застраховката! която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорнос,1,1,а llil
Изпълнителя, е със срок на вzIлидност, срока на действие на договора, плюс 120 (сто и двадесет) дIltl.
Възлолtителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застра\овIiil,
Застраховката следва да покрива отговорността IIа Изпълнителя при пълно или LIac,гIltlll()

IIеизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпе.rение на неговата отговорliс]ст1,1
по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържанеlо l]0

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане Ila зacTpzlxoBaTc.l ll ( )

обезщетение в полза на в,ьзложителя] при напичие tla основание за това, са за cмellia llil
изпълнителя.

Чл.5,1.(1).Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в сроtt 120 (cltl ir

двадесет) дни от датата на изпълнение на последl{ата доставка по договора,
(2).Възлолtителят не дълlки лихви върху сумите по предоставените гаранции, незilвllсltfilо ()l

формата, под която са предоставени.
(3).Гаранциите rte се освобохtдават от Възлоrrtителя! ако в процеса на изпъJlненIле на доl,оt]()l)ii

е възникнаJI спор мея(ду'страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълtllателя. ll1llr

решаваIIе на спора в полза на Възлоrrtителя той ,lояiе да прLIстъпи към усвояване на гараllцl11l,гс.
(4),ВъзлоlItителят има право да задържи ltзцяло или частиrIно гаранцията за изпълнеIlIlе пl)Il

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изп,ь;lнll t,е:lя

иlили лри разваляне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя, В тезIi сл\,.Iа||-

Възлоlrtителят иN{а право да усвои от гаранцията за изпълнение суми! покриващи отговорIIостта tlit

Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение къNt горното, страните изрично се споразуN,Iяват. (le;

. Възлоrкителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (трu 1.1лII tlo]le.le

пъти в рамките [Ia един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявенll (ll

Възлоlкителя продукти; иlили при системно (три или повече пъти в рамките на едI,II] iuccclL)

несъответствие на доставеIлите продукти с договорените изисквания; както и LIe

о При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явпи Iл/rtлtr cIt1,1tI ttt

несъответствия, установени по предвидения в доrовора ред, в договорения срок, както I.,l oTКa,i ,]il

доставка на заявени продукти! Възлоrrtителят иN,Iа право да задържи от гаранцията за изпълIIсllllс
суlVIи, па стойност съответно на несъответстващите продукти или на продуктите] члIято достаlllill с

отказана.
(5).Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение с)/NII.I paBIIll llit

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неIIзп,ьJI l tel I tle llil
задълженията на Изпълнителя.

(6).В случай на задържане от Възлоясителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъiIiеIl в

срок до 5 (пепt) лнп да допълни съответната гаранция до размера Й, уговорен в чл. 50, tu.1, Kit,ttl

внесе задържаната от Възлоя<ителя сума по сметка на Възлоltсителя! или учреди банкова гаранttltя ,]а

сума в разi{ер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл. 50, ал. l.

l
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vlll. нЕустоЙки
tIл.55.(1).При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изгlъ;tнtl,tе,tlt._

същият заплаща на Възлоlrtителя неустойка в размер ъrа 1 Уо (едно на сто) от cToйtttlcTTlL ttlt

продуктите, qиято доставка е забавена, или по отношение на които не са oTcTpaHeHLl KoнcTa,l,|.Il)ill I l l lc
несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10% (десе,г на с,го) ol

цената на стоката. за която се отнася забавата,

(2).При забава rrа Възложителя за изпълнение на задъл)кенията му за плапlане по договорlt.
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва, по fiе повече от 2'% (две Irir

сто) от дълrrtимата cyNla.

(3).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да oTcт,1)allll

констатирани несъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, Възлоrrtителят и]!1а право ]1il

прекрати настоящия договор, като даде на Изпълнителя миним}м двудневен cport за rlзпълtlеttttс, l}

гози случай Вьзлоrltиrеляl има право на неустойка равна на 50о (пет на сто) от проl Ho]lIa lх с loйll,,c t

на договора.
(4).В случай на 3 (три) и повече реклаN{ации в рамките на един месец, чиято ocнoBlt геJ lнoc,l (,

установена ло предвиденI]я в договора ред, Възлояtителят има право да прекрати дог()ll()llil

едностранно, както и на неустойка равна на 50% (treT на сто) от прогнозната стойност ва лоl,оl]оl]а,
(5).При прекратяване на настоящия договор от Възложителя на някое от основаIIIIята ll()

чл.56, arr.2, т,1 и 2 Възложителят има право да получи неустойка в размер на cyl\IaTa по гаl]аIIцlIяlа ,]ll-

изпълнение на договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(6),ВъзлоlItителят N{оже да претендира обезrцетение за нанесени вреди и пропусIлатlI пол:]Ii ll()

общLrя ред, независип,tо от нааIислените неустойки и независи]чIо от усвояването на гаранIltlя,lil зil

изпълнеIlие.
(7).Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възлоrrtителя, по банковатit lt\

сметка IBAN: BGl4UNCR7000152I779468, BIC: LINСRВGSГ, УниКредит Булбанк АЩ. В случлii ,rc

банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (TpI,r) днrr or
искането на ВъзлоlIсителя за плащане на неустойка, Възлояtителят има право да задържи съответlIа]а
сума от гаранцията за изпълнение.

Ш. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.56.(1).Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

. по взаиN{но съгласие на страните, изразено в писмена форма;

. с изтичане на уговорения срок;

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената лоръ.Iка - пl)еjlNl(,l

на договора, извън правомощията на Възлоlкителя, които той не е могъл или не е бил длъ;ксtt ]tlr

предвиди или да предотврати с писNIеяо уведоNIление! веднага след настъпва}Iе на обстоятелства,г.t: _

. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено илI] непредотврill l I \l(l
събитие от извънреден характер, възникнаJlо след сключването на договора (.,непреололиNlа cllrla")
продължила повече от 20 дни;

(2).Възлоlrtителят може да прекрати едностранно настоящия договор:
. при систеп{ни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка на про;l1\,IilIt:

и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствltя на продукти, констатирани IIо l)eitil Illl

логовора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с несъответстl}llя с

изисItванията на договора, констатирани по реда на договора;
. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларира!т това в докуN,Iентltте за

участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посо.tен! освен в слуаIаrIте- в

които замяната, съответно включваllето на подизпълнител е извършено със съгласI,1е,lо lla
Възлотtителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;

(3).Възлолtителят прекратява договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без дir дт,л-,l;lt

обезщетение на Изпълнителя за претърпени от лрекратяването на договора вреди] освеII al(o

I.l
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прекратяването е на основание LIл. 1 l 8, ал.1 , т. 1 от ЗОП.
(4).Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаи]\{оотношеllllя Nle)Ii] t\

cTpaHItTe за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлоlкtлтеля дейtttlстIt tto
Iлзпълнение на договора.

Чл.57. Настоящият договор моя(е да бъде изпrенян или допълван от страIIите прrI условllя,га
на чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.58.( 1).Страните се освобоrrцават от отговорност за неизпълнение на задълженията c}l. I(o],ll г()

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не Nlo)Iie lti:t сс
позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата c]l]illla ,Jll

възникването на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всиаIкlt }]аз)i\IlIIl

усилия и мерки, за да намали до минимуп{ понесените вреди и загуби, както и да увелоNIи IiIIcNIclll)

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3).!окато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4).Не мотtе да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност ]1.1ll

уl\,tишлени действия или бездействия са довели до невъзмо]кност за изпълнение FIa договора.

xI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.( l ).Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата инфоllпtачtIя.
получена при и по повод изпълнението на договора:

(2).Никоя страна няма право без предварителното писNlено съгласие на другата да рilзкрIlва ll.)
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото Il лil е.
освен пред своите слу)Itители иlили консултанти. Разкриването на конфиденциална ин(lо1-1ьtа I1tt я

пред такъв служител/консултант се осъществява саN{о в необходипIата степен и caN{o за llелI1,1-е llil
изпълнението на договора и след поемане на съответните задъл)I(ения за коl](ЬиденцI.1алност.

ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага дейсгвJIll()I(,

българско закоЕодателство.
(2).Упълномtоtцени представители на страните! които N,Iогат да приемат и правят 1.Iзявl]еlIIlл lll)

изпълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Крлсимира Караиванова - Управител стол
Телефон: 0899972l58

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
!ипrитър Златев

Теле(lон: 0882414000

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следвir лil
съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителност.

(4).Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния c].l с,гi],l ), l .

адресите си на управление, телефоните и лицатаl които ги представляват.

(5).Офичиална кореспонденция \{ея(ду страните се разменя на посочените в IIilст(]яulll,1

договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други cвo}.l al](|]ecll

При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, Kopecllotlltellltllл 1-1l

изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получена от другата cTl]alla.

,|



(6).Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка ltJIlI ll()

куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валllдн()

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата иллI по

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Чл.61.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящlIя

договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП,
Чл.62.(1).Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще бr,да,t

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай lla споl].

всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу покана за

преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.
(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всиаIки спорове.

породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасящи се .il(,)

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасянtr ,за

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.63.Нищотtността на Еякоя от клаузите по договора или на допълнително уговоl)еtlll

условия не води до нищо}кност на друга клауза или на договора като цяло.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия лоl,оtsOр са сJlелни,l,е rrриJIожения:

1. ПрилоlItение Nq 1 - Техлическа спецификация на Възложителя;
2. Приложение J,{Ъ 2 Техническо и I {eHoBo предложение на Изпълнителя (актуа_,rизирано);

Настоящият договор се подписа ь 2 l дваl еднообразни екземпляра - I lединl за Възлотtителя lI

lединl за Изrrcлнителя-

съгласчвали:

Иван Монев .,...
Р-л отдел ,,Търго

Кристиан Баджаков ...,..
Юрисконсулт

Полина Маринова ,.,
Главен счетоводител

i
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l j, i I t|lt|t|г( IilI спЕцllФиклции 11уш'О rН Z'|{LU iPl: 4

l , a I |,]\lllltlEC,ltz\ спЕцлlФ1,1кАц1,1ll - зА оБосоБЕнд пtrзйция лi 3: "flocr,:rBlc:r lta х.llrlб"

.N,]

II()

Ilc. (

I l lt lt ttcl l tl ll:t lt tt с
Срок

Il lllclcBпllIIrI }а Ii:ltIcc,I,R() Ilл
I,олIrос,г

C|roIc lto
Il } I lI(I2lIIe

o,I,

гollIl()cT гil

N'Iярrса
П;rогrrозно
к0.|lIlчсс,I в()

I

Хlrяб бял l,trп Стара
Загоllа

Раз(lасовка or, 0.700 кг..
оIIакован rtндrlвrIдуално в
пликове. без леdlорпrаt1l.trt. З днtr

добре изпечена с не Jlellнeщa
Koi]a

j ,,1IIlI бр l52з0

о 7]оставяllrtтс хляб и хлебнrl rl:]лелtля ла са t] срок Ila годIlост. отбе,,rязаll BTr|lX} всяItа от]lс,пlI|l
()lIaItoBI(a. Хляба да е произведеII в деtlя на доставкага. Продук,t,l,trе да са с tlllcкo съдъl])кilrlliе на
\til tlIIlltll. сол lllllли зltхltр,

2.9. ()бпtIl TcxIIItrIecI(II Il,]Itcl(BalIIIя за IIfпъ.пIIеIIIIе Ila Ilорl,чI{ill,il:

2.9.1. lIllrcrtBal]lrrI }il каrIес,гl}о:

. Xl]alllI l,L,JIl]Il Iе llродчItт,1.1 т;rябва .tta са безtlпаснlт. годIItl за коIIсу]\IацrIя в съtt-гiзетств.rtе с .Lil,]() lrl
Ззlttlrlа ,;а xllallIl l с.

. Хl]illI}lге_rlнtlге проll\il(ти тlrябва да отгова}]ят IIa liзIIсl(вitlIIIята lta Зltltоllа за xpalItITe lI l.i зда.цсl I lI-гс

I]i,'] ()cII()I]il lla IIel () Il(lДЗаI(ОНоI]1,1 нОl)N,lаТиВIllI aI(TOBе.

о /|tlc tltвяttl,t-ге хранлIтелни пl]одукти към датата на доставката ,Iрябва да бъrlаr в срока I{a го.ltIlос ] lI

tr ilbila,l, с осI-атъ.IеII cl]oк на годност не по-\,latлко от 2/З от целtIя cpol( на го,цIlос1, tla KoIlI(l)elll}lrll
lI ])().l(\JI(l,,

о /[tlclall>llltlte xl)aHllIeJIHи lIрод},I(lи ,llzt бr,,ttit,l сьс з,Iц)ilвlI ()lIllI(OI]K,I с llcI IlrpvII IcI ILl ttя,rtrсr, lt .кlбt,]l

|(] l]l)c-lIIa]I]a] ()I зiI}IьрсяваIIе. IIа]\Iокl]яIIс. ]]азк-l,свauIс. разпIlJIrIвaltIе. l]аз,цlIваI]е- оl- ]a\ll]b]I]aIIc lI.1II

ilIrci l)rlI],tIIc

. () t titt<tlllltl tTe ла cl,Jl-bl])I(a], лан н 1.1 съгJIасно чiI. ] 0 от ЗакоrIа за x|)aIJ I] I,e r.r I Iаре,,tба 2Зl ] 7.05,2()0 1 l ,

2.9.2. Ilpll II,rп L.IllIcIIIIc lIрсдNrста IIа поръчItа,га да сс спillвп,г IIзIIсI{ваIIIIя,г1l IIа c.rle;llllll,e lIol)Nl1l,гItt}IIIl
lltil()l}o! (),|,lIосlIп|II Kb;l1 lloc,I,il l],l lllI,I,e lIро/tук,гlI llo с bo,I,Re,I,tl2l,|,1l обособеrtа lIo}IIllllrl:

. ЗаlttlIt,]а хр.llllгlе. !В. бр,90 от l5,10,1999 г.. в с}Iла oT, 1.01,20l7 г.. rtзпt..бр,5,9 от 18,07,]()I7l.. lз

..ll:llt ог llt.()7,]()]7 г,. ltзм, lt доп.. бр. (l] ог 4.08.20l7 I.. в ctlllil tlr, 1 .0l .201 8 г,
r Зltlttlll ]ll BcTcl]l] II.IрIIоl\{едIIцtlнската дейносl,. Обн,. flB. бр. 87 ог l . l l ,20()5 г. trзлl. !В б1l. _5ll tl l

IIl.()7.]()l7 t.. в cll;lll ог l 8.07,201 7 г,
. ljt,,lllir]lclttt cl aн/tirpTl.l. с KollTo сс въве)кдат xap\lt)tlll,]ll]lJllll cBllrlпciicttlI cl,aIljlat]Ill. lI:lIl

illзlltlttciicltcl l-cxIlIltIecI(o оJlобренlrе (сьс tl,п1.1 бсз рr,коволстtзо). l1,1rrl Пllтlзllаlll lI:lIltIoIIitJ]IIII TcxIIIlllccIill
clletltlt]lltliltlltlll (tlitI1lltlrtalllll.t сr,аttдаlr-гп).

. [lарсдба Nl 1 от 26 яrrуари 20lб г. за хllгtlеI]ата на xpaнrlTc. flB, бр,I0 o,r ,5.02.201(lr,:

. IIаllслба Л! 16 от 28.05.20l0 г, за изIIскванliята за качсство LI I(OHIl]o]l за c],oIBcтcTBIIc I]il IIl]ccIIlI
ILцодоI]с lI зслсIttlуцII. обн,. !В. бр.4З от 8.06.20l0 г.. в сlIла от [1.0(1.2010 i,.. Ilз]\1. It rtolr,. б1l,71 от
lj,09,]0l ] t,,..,1оп.. б1l, 44 от 17.05.201З I,.



. I lаIrс:(ба Nц _5 от 09.()].]() l _i L за \laкcll]I.LIIlo .loIIlc,I liNIll1e ](олIItIесl t]а ]a\lT,|]cIll,c-nlI в \l]alIlI lc.
оtlrl,. Дl]. бр. 14 от 20,02.]0l5 г,. в cll,la от ](),(]].]015 г,

с |[1111.,11ба Nц Iб за хlIгIIеннIIте II BeTel]IIHaI]HO - санrlтаl]ните lI]11сI(ванIIя зzl съх]]аIlяRLIItс Il

L,,]I I()Jl,J I]ilI le tla ttсобеrIо бързоllазва_lяшI{те сс \l]aHIlle_:IHIl пl]одуI(l,rl.

о Ilаllе:tба Nl 21 от l5.10.2002 г. за спецlI (llIчнI1-I,е l(plITel]rlrI lI tIзIIcI(BaII1,IrI ,]il !IIicloIztl,il на /ItlбirBKllle.
п I)c,IlI Ia,]l Iilчс,I I 1.1,]al ]JJIагане в xpaНrI.

. IIарсдбir Лц 8 ol l6.04.2002 r,. за rtзrtсItваIltIята кl,N,| tI]IIоjIзRане rlа jttlбавlttt в xl]aIII1,Ic.

. lIаIrс-лба Лq З5 от 2З.Oз.2006 г, за спецll(l lrч Il I]l е Iлз!lс|(вiltItIя IIp1.I oc,I]tItecTBrIBaIic IIа odllt tltla,ltcl l

Ii(1Il ]I)()jI t}bl]x)l c),l]oBI.1[lII lI хl]ани o,I )KI]Bo,гlIHcKti проtiзход.

. IIаlrедба за rlзl.,сI(ванrIята къNt xpaHt]Te със спецlIatлIIо п |]сдII2lзIIачсl l IIс.

. llа1,1с.цба за спецrт(lи.IнлIте изискваIIия къl\{ п,IлечIltлте Ilро,il},к,ги.

. Jatttltl ]а встс|)llIIарIIоN,IедициIIсI(ата дейtlост

о IlаIlс.tбit за lIзисl(ванпята за е],иI(етIil]аIIето II представяIIсто II:l xpaIlIlTc- /1t]. бр. ltl] r,r

1] l ].]{)l4 I .. I}ct|Jlilo,I lЗ.l2.2014 г.:

. iIареJtба 2 о,r 2З.0l,2008 г. зil Nlirтсрtiалите и tlI)cjlI\{eT}ITe о],пластпIаси. п|]едназIIаtIеI{I,I за I(oпTaI(T с

xllaIlrl. /[[J. бр, 1З ог [i.02.200tl г.:

. IIlllсдба З от 4.06.2007 г. за сltеtlтt(lи.tнIIте изискваниrl къNl ]чlатсрIлалlIтс ll прсдN{сти гс. рLlз.Il}I(IIIll
(),l I lJ] ac,I,NIac II. п рсдIItrзIIачеtlи за контак г с xpaнll. ,ЩВ. бр. 5 l от 26,0б.2007 г,. ЩIJ. бр, jOот28,0j,2001 г,:

. IIill)сдба Nu 4 от l9 tlreBpyaprr 2008 г, за cIleltlld)lItltll,,Ie Il,]}ic I(lllII ll Ll II]]lI lI])oI1,]I]o.lcII]()I(l.

Cl,\I]aIIcII]IcIO Il г|)аIIсIlор,I l.tpaHe,гo на сYl]ово Kl]aBe N,lляко II lIзIIскваIllIята за тъl]говlIя lI Il),ci(itIle llil
lIl1]al]a Ilil i\,.rIяI(о I.1 I{лечни пl]одукти. !В. бр.23 от 29,02,2008 г,:

. I lаlrс]ба за Ii,]llcKBaIl liята Itъпт бързо заNIразеIlлIтс xpalrrT. !L3. бр, 1 l4 o,r (l l ].2002 г,:

. I IаlrеJбх 1 от 9,01.2008 г, за изlIскванията за тъl]говllrl с яйча. !В. бр. 7 от 22.0l,200[t г,:

2.9.t3. Xlrarlll t c.rlIIItl,e продуItтll следва да са етIIкетIIранII, с1,1,.пасIlо:

. ЗOlсоllа за х pat] lI,I,e

. lIlrpc.,tбir ]а Il,]}.icKl]aIltIяl,a ,]а cl,!ll(e]lII]aIIcIO l] lJl]ejtclaBяIlcTo IIll \pllIIIITc. l]IJ. бр, 1()2 ol
I ]. l 2,2()1 4 г.. в слIлil от 1 3, 1 2.20l 4 г,:

2.9.J. l l lllcrtB:tlIlrя ,]il t{аtIесl,Rо rl безоltасllос,г IIil достаl}яIIII,гс Iр1lIIIlтслIIIl продI,I{гII:

. lll]lI ,,юсIавI(IIтс за от.целни],е виitове IIl)од},кгII r|lябва jtir бь,,tltl cltir]etlll lI,]lIcI(BilIIIlяIil I(L}I

1la,l(lacoBttala IINI. посоtIен!I в технпчесI(ата спецlл(lикацttя IIа всяI(а trбоссlбеttа lI()зllIlllя. /[tlc,latзяlltllc

ll()jf]ltl(oIIOBlIl,c tIорNIа1,IIвLlи aI(ToBc по }Iсгоt]ото пl]лI.iагаIIс, fla оr,гсtва;lят IIal IIзlIскваIIIIrIга lla
с LIIlcclB\ I}aI[tIlI,c быIгqlск1l стаltдартrl. Ko[ITo въве)кдат свропсiiски |tлI,I \,lе)кд_\,нарO.цtl Il сталIдаl]1,1I. Il]lll
еtсlзl tвltлеIl,гIl tl, ВсяI(а доставI(а да бъде yдостоверена с докуr{ент за датата Hll IIl]о}Iзt]о,цс lBO l]a cbO]BclIIIIrI
I]l]oj(\,Kt lI c|)oI( на годност. Хранлtте да са го,цнLI за I(онс.уNfаIlIIя..Щос,lавяltl1,1с llpo]t)/I(l tI сс ] l l]tlдl)\,)l(lt l] а I
,]a,rtl,jl)Kll 

I c_III IO c,l,c сер гrt(lltKar за пI]оtlзхоll и к2lчество о,t п|]оl.iзI]о/1llтеля. дсI(лal|)ltlt1.Iя за cI,oTBeTcтRtIc I.I_,IlI

.ц]]) I пзIIсi(),с]\I от сврсlпсйсttото II Ilalц!IоIIаJIIIо заI(оI Iодтгс.[с,гво доку}IсIIт. аIiт\iалсII I(TJi\I дal]а-l il IIа



.|loc]ааi:]Til, ГlРlI ВСЯКа ДОСТаВI(а На ХРаIIIiТеЛIПI IIродvк'гlI се IIзго,гl]я ll]]I I e]\Io- I1])сда I]:lTc_lI е I l пI]оl()I(()JI ]il
I]()_-I\ LIe!i::ia ко-l]Iчес'lва, rtъмt lсойтО се прrljlагаТ с,ьпроводrIтелн tI доI(у]\Iен,гII за l(ar]ecl]jO. cl)oI( IIа l(),]LII()(,l
II пl](tlil}:.r_. .-ергlt(tllKaг IIа доставеIII,1те стокIl,

о _1,1с,'ltвяtllt-ге храни трябва да бъдаТ стикетrц]анIl съгJlасно rlзllсl(ванпr]та t]а Рег-цалtс]Il (l]())
llбtr]i!iir_rтl5,,пrоrr",rи201lг.запредос,l,авянегопаltнфорrtаullязахраt]IIтеttапоtllебltl,елIttе.Заliilltrt
rlt \]1.1HIiTC lt IIаlrе:ба за lIзисI(ванLlяТа за етикетII]]аНето lI IIрсдс,I itВянето tIil \]]анII-гс, /-(В. б1l. Il)l ilr
l ]. l ]. ]()l] I.. в cli.]il от 13.12,2014 г,

, I Iзпъ.,Ill Ilтс,tя1, ос]lгуl]ява за своя cN,IeTKa подхоля]Ц -гlliulспоl]Т прlI ]Iзl]ъl]lLIl]2]FIс l t) lI:l Д()с'l.illt](II lc , l()
бдзаtlt Tltt IЗl, з: lo;,ttl Iте-,lя, в paM.Il,te rIa работното Bl]eN{e IJa Вr,злот,liтелп n rrl-r" a,,nroo,ra Ila ]Jы-l]elI]IIlI,1c \l\
IIllllBII-1a за .{(,)стъп.

.IIl)спt'}знIIтесредстваи/илиизползван1.Iтесъдовеза1l)анспорТIIаxpa}Illласеlltrllt-L]])IiiггtlIIcIIl. 
Il

,ltlбllо сt,стtlяttlIе II да предоставят условиJl! Ko}ITo IIе lIоз l]oJl;tl]ztT зitN,I,]lpcJl3alle IIil x;]2l]III]е,
. I,Iзttt,lltзваltlttе от Изпълнителя тl)анспортни сl]едства тl;ябва ла осlIгYllяI]а.l,,]:.til|li]]аIlс llil

l Il]еI]0з]lаJlIIте llрод),ктIt от повI]сди, както и на опаItоRI(и,],е. бсз заtt,lъl;сяваtlе. IIilд.IоIiря I Ic. I)i1,1I(bcl]i]]lc.
])а]tlIIлrIване_ l]азJIllваIIе. от заI,Iръзване rIли пl]егрrlваIле.

, 'l'llaItcttollTlli.)aHeTo на продукти,tе o,1, животински пролIзход да се rtзвьр]uв2l с TI)aIlciI()|)lIlIl
сI)с.цств:t рег}Iс,rl]иl]ани за превоз на xl]aн}l, съобразно изlIскванията на ч.:r. 246. a:t. 1 o,t, Зirкtjltп lа
Be'I еl] I,IIlа])l Iо {елlIцинск2lта дейности отговарящи на излIскванията на I)сглапIен.i (ЕО) S52 or 2()().l зlr
хIIгI{еIlа,l,а за хl)аните и Наредба No 5 от 25.05.2006 г. за хигиената за xl]aullTe;

о Опilltовкttтс на продуктите да са здрави, с неIIарушена цялост pI lодхоllящlr за 1.I]анспоl),I IIl)itIIc llll
С bo'l'I}e'l'IJlIЯ ХР'uI}I'ГеJIеН ПРОДУКТ, С еТIIКеТИ На бЪЛГаРСКИ еЗИКJ Ст,държаrtltr lt llфрllпrаtttrя зil BJl]lll llil
cl()KilTa, Il роIIзволIIтелJI. KarIecTBoTo, дата на производство и срока Ila гоl(нос.l.. Пllrl уётаlrоtlяваIrс ttit
llal)\:nIetlllc Iia цслостта на опаковката- храIlителtIлте пролук,гlI Ile сс Ill]Ilei\IaT ]I '}al1,I]|lIllllI ()l
IJl,з,itо;tttlLс.'tя. а I]Ie се връщаТ се на ИзпълtIителя, KoI-ITo OI,cBorI c]'l]atlla се за/IъJI)кава.rtа гII ]atпIeIIII с II()ljll

, z\Ko в сllок от 5 (lreT) работни дн!I от доставI(ата Въз_поlIсtIте;lя KoHcTal,lll)a 21ocTaBclla/tltI c-tolta.,'tt с

I(7sctc tt l t ttptt IictllctltBtп ,\'УllрLlGllпlе] 1tlt paбotlll lt t'tcc't;t t c.tlt t l t

оI,I(ло[IеIlllс от KarIecTBO.to !I срока па годност, които се изIлскват. същrI]с cJIellBa да се IJo]li\IL-I|,| I ()|



,,l ОЬРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА ПL)
",,огоБЕl{А позиция ЛЪ 3: "!ОСТАвкА нд хляБ,' 11 - , l .\

| | p,btrO н Цrul М= /
/jlL I

,,БрIrкЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

ЭТ:

(ХJIЕБОЗАВОД ГАБРОВО) ОО!-гр.ГАБРОВО

",|}АжАЕми дАми и госfIодА,

с настояrцото представяме нашето техническо ilрелложеIIие за !Iзпълнение па обособеrrа
l , !1IllIIrI .J\i З: "!оставка на хляб" по обществена поръчка с предмет: ,,flocTaBKaTa rra
ilillIIT'.'IIIII продукти",реф. }lъ кс-01-2017-01, обявена чрез ква-пификационна систеп,fа, в

с ],( tl'BC'rcTBIie с техническа спецификация и изисквапия на tsъзло)кителя,
ilредлагаме да изпълним пълния предмет на поръчката! изIIскваII or. Възлоrкитсля.

I Jре.'lлояtенисто за изпълнение на поръчtата съдържа един вариант за изпълнение.
,i]"t rt зпт.jltlеIllrе предмета на поръчката lце се придържаме точно към указанията на ВъзлоlIсителrt,
i c,,i н l1alecК,lTa спецификация, обrците изискваЕия и към всички действащи норл,lативIIи ак,гове.
!,l)a]]|ljla и сlzrнлаl)ти, които се отнасят до изпълненIлето на поръчката.
l illc_llltlTieHr.ггc о,г tlac условия са както следва:

l ,I1ilсrt:tiiгам е при изпълЕенИе на обособената позицIIя да доставяме слсдните храните.rlIIIr1,1I}Kr:{:

Хlяб бяJ\тпll

lлФелэлццц Всеки уlастниtс
lIроцсдурата. I(aTo oTJUIBo

..Хлебозапr1,1
l'абровD"()oil.
сг Np 070l00()4

Быrl арti-ч

.["it!теновдrrис



j L,]JTo)Ii tI,i'сrlя, а оtдяснО трябва да опишо своо.О предjIо;t{ение. вклочи.гелtIо IIроизводител II с1l)ана{i:l llр()lIз\оI па \l)анllтелните продукти., 7. Срок за II]IIъ.IнеIIпе на поръчката: 8 IчIесеца от датата Еа подписваIIе.tо на логовор иJlLl лоlIзrIерIlване на количеството.
3. [Iачнн IIа IIзпълнение - лоставките

на Възложлtтеля.
на хранителните продукти ще се извършват IIо заяDка

u[, Срок за доставка - до З /три/ календарн}I дни. счlIтано от датата на полJлIаване на заявI(а,lаот I4зпълнителя.
5. IIo1tT,.IKaTa цlе се изпълнява чрез периодични доставки в количества- otlре.целени l]ПЗПРаUIаIIите До Изпълнителя_заявки, съобразно нупtдитс тru ,,bp"n"n;; В -l'(l, NIястrl на доставка: DDP база н" Вr,з.iо*иr"""я /Иrrкотермс 20l7l B,,БprrKe.rI'' IlА.Щ,гlr.I'т,.пт,бово - Извъrr града,
7. flеrtларирапtе, че доста, ,,re бъдui r,р"оруiп"пr- ;ТхБ;:*"" и качество;. I(ъм датата на Д на годносТ и ще бъдаТ с осl.атъчен срок IIitI.(u{IIocl. IIс по-NIалко от конкретният продукт.[l. [-аранr,ираме, че а появиJIIIте се недостатъIdи, ус,I.аIIовени Ilp}III])с/]аването на хра}Iителните продукти или по-късно поя]]лIли се cKplITIl недостатъцll trII])c.ltBlIrlcIl пте за това срокове.
9, Cport за замяна на доставеЕИ некаIIестве}Iи, неотfоварящи на действаl'ц,r.е ставдартIt\i]апII-]елtI}I Iц)одуIOи, с нарушеца цялост Еа опаковката и IIепълно етикстираЕII в рамките lra 24i,t а,цесеТ и че,гири) часа от констаТиране па IIесъответствието, Ka,l о всllчклI произ.I,ичаIци от ],.,ll

. IcIrIIocT разходи са за негова сметка.
I0, !оставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно излIсквано'о отв ьзлоrrсl,ттс_тtя качество и ще отговарят на действащите с,гандарти, като при установено отклоЕеtIие.c',III}lTe tце бъдат подменени Еапълно в рамките на срокът по точка 9 от rracTo""ar"-;;;;;;;r;;:'
11, f]оставяните хранителпи продукти щ" orao"ip", на изисI.uанията на ЗаrtоlIа за храIlитс иlIз/r(z)лс I IIl] с t]т,з основа на него подзаконови нормuтивни акrове.
12, Учас,гпикът, който представлявам има разработена Il вIIедрена llдССt' cllc.гeN,il заll I|]aI]]IC] lие бсзоrrасността
l З.I [рисмап,tе пJIащанет

.,,"Jt о,aд(оuпп" nn Eunry|u 
одукти да сс извърrпва в срок до 0 дrти

п']lIсi\Iо пре/Iавателен nporooon и представяне r" о""r*й*l'rl;Ъ';Н: JjЖlXXX".}."#i:
l cTIe о] ла'гата }Iа последно представения докумеЕт.

з
теJIя:

[]bз,rl на поръчката са ориентировъчни, каi.о

I]оси отговорtlост за това. 
чество по предNlста на порт,чкаrа |t llc

,"";,.r]"""I;н;:rrжвидове 
и количества храЕителни продукти rце се посоrIват въts всяка конкретна

- Пllи изrrт,лнение на договора Възложителя
I(оJI}lчес,гl]ото по отде,гlни видове храЕителните
,lц)I,()BOI]a,

/Ipyt,rr локумелlти и до

си запазва правото да намалява или увеличава
продукти ts рамките Ira общата с.гойttос.г lra

гrа Учасr,rIика }1 цяJIа.t.а

lJр1,1ложепия към предложението за изпълЕение на поръчката:
I lr,,,llltlп,tоrrцrо, )пълномощаващо лицето! полписваIцо предложеfiието

.Rьрзirна с tIего докумеЕтация, в случай, че не е закояен llредставител.
Забслеlt(lса: пре.цставя се само ако това лице не ё законеtI представLlтел()писват се всички докр{енти, които възлоI..теJUIт е изисttал по т,1.6

по преценка rIa ччас,гIlика

{а,га:16.10.2017 г.
ПодIlис:



5. ОБРАЗIЦI НА IЩ,HOBO IIРЕДЛОЖЕНИЕ

5.3. оБрАзЕц IIА цЕново IIрЕлпожЕниЕ
"достлвкА нА хJIяБ"

До:
*БрикЕл" ЕАд-гр. гъльБово

оТ:
(d(ЛЕБОЗАВОД ГАБРОВО> ООfl-гр.ГАБРОВО

ПО ОБОСОБЕIIА ПОЗИIЦIЯ ЛЪ 3:

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r,Щоставката на храfiителнп

пролукти",реф. Л} КС-01-2017-01, обявена чрез квалификационна система. Ви представяме

нашето ценово предложение за Обособена позиция Nя 3: ",Щоставка на х,rяб", както следва:

1. Предлагаме за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с условията
на обществеяата поръчка, обща цеца в размер на Е 833,40 (словом: осем хиляди осемстотин

и тои лева и четиоидесет ст.) без ДlIС. която включва:

Ns
по
Dед наименование

изисквания за
качество Мярка количество

Ед. цена в
лева без
шIс

стойност в лева
без ШIС

l

хляб бял тип
стара Загора

Разфасовка от 0,700 кг.,
опакован индивидуално
в rrликове, без

леформации, добре
изпечена с не лепнеша
коDа бр 15 2з0 0.5 8 8 8зз,40

2. Единичните цени на продуктите не подлежат на актумизациJI за периода на изпълнение на

договорал

3. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката вкJlючва всички разходи по доставка DDP
база на Възложителя Инкотермс 2017l в,,Брикел" ЕАЩ, гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара
Загора.

4. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата
стойност, поради допусната техническа грешка от наша сцана, сме съгласни Възложителят да
кJIасира нашата оферта на база предложените по-ниски цени.

5. Предложените цени са определени при пълно съответотвие с условията за обршуване на

предлаганата цена от документацията по процедурата

6. Щените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни
средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в ,Щокументацията за участие.

!ата:29. |2.2017 r.

Подпис:




