
договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

N9 кс-01-2017-01-4

,Щнес l9.01.2018 г., в гр.Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕА[, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с EI,II{

|2З526494, със седfu,Iище и адрес на управление: обл. Стара Загора, обrц. Гълъбово, гр, Гълъбово -

Извън града, тел: (0418) 6 21 28. факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: rTT агkеt@Ьгil<еi-Ьg, ctlln
Интернет адрес: littp ://www.brikel-b g. corn, разплащателна сп,IеТка: IBAN:
BGl4L]NCR700 о152|'779468, BIC: I,]NCRBGSF, УниКредит Булбанк А,Щ, представлявано о,г Яltl1.1ltlt
Павлов Павлов в качеството му на Изпълнителен дпректор, наричан за KpaTltocT ВЪЗЛО}ltl,,lТЕJt
от една страна,

,,БРАДЪРС КОМЕРС"ОО!, регистрирано в търговския регистър при АгеI;цtlяtта ltrl

вписвания с ЕИК: 123735394, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, обц. Сгаllа
Загора, гр. Стара Загора, ул.,,Ген. Гурко", N! 98, вх. 0, ет. 2, ап.6, тел.070020171; факс 07()()2()l7l:-

Електронна поща: Ьk2004@аlэч.Ьц, Разплащателна сметка: IBAN: BG 33 SТSА9З 0000 1З00 700]:

BIC: STSABGSF, в банка ,,!СК Банка" ЕА! гр. Стара Загора, представлявано от Теньо Mtll ttolr

ГеоргIrев, в каIIеството на Управrrтсл, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Ila основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (,,ЗОП") и Решение Л! 116] от

04,12,2017r. на Възлотсителя за определяне на Изпълнител на обществена поръr]ка с пре.r(NIеl:

,,,Щоставка на хранителни продукти", реф, Nl КС-01-2017-01, по обособена позиция Л! 4 "flocTaBKir tttr

риба и рибни продукти"

се сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълrrителят приема да извършва периодични доставки на xl]illIll ll-

хранителни продукти за нуждите на.,Брикел" ЕАfl по обособена позиция No 4 "!оставка ttzt;ltlбtt tt

рибни продукти", описани съгласно Техническата спецификация - ПрилоlIсение Nl 1), ItattTo tr ll

Техническото и I {eHoBo предложение на Изпълнителя (Приложения NЪ 2), неразделна rlilc,t ()l,

договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор,

Чл.2. .Щоставките се извършват по заявка на Възложителя. Възлоrкителят е задъл)кен дll
приеме и заплати сап{о количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условltfl-а
на настоящия договор. Възлоrrtителят IIе е длъжен да заяви и получи цялото количество, Ito пpell]\lelll

на договора и не носи отговорност за това.

Чл.З. .Щоставките на продуктите ще се извър;лват периодично, съглalсно зilrll]l(li liil
възлоrrtителя.

Чл.4. ,Щоставките u{е се извършват в рамките на работното време на Възлолtите;tя o,r,08:00 ,I.

до 16:15 ч.
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II. ЦЕНИИНАЧИННАПЛАЩАНЕ
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, прелме,l, на лоI,оtsора е в разNIер на l l!i().(l()'

лева (хиляда сто и осемдесет лева), без начислен ДДС или 1416,00 (хиляда четиристотl1ll tt

шестнадесет лева),с начислен,ЩЩС.

Чл.6. ,Щоставените lrродукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с включеrr flflC'.
в завLIсимост от доставените количества, съгласно Техническото и IJeHoBo предлоItенлlе llit

Изпълнителя - Прилотtения Ns 2 към настоящия договор, I-{eHaTa, която Възлоrrсителят се задълiкава

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на продуктите, е крайната доставна цена с ДДС'
и вклIочва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя, включително, но не caпIo

стойността на продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и другlI.
Чл.7. Посочените в настоящия !оговор единични и общи цени остават непро]\,Iенени за cl)o]iil

на действието му.
Чл.8.(1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостовеpя l]all l

приемането на стоката (приемо-прелавателен прото](ол), подписан от оправомощени предстirвII,гс]l1,1

на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставеIIите пI]o]t),l(lIl-

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставIi.ll,li.
както и всички необходими законови реквизити,

(2). В срок до i0 - то число на месеца) следващ месеца, през който са извършвани доставlillте.
въз основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава данъчItu 4r"nrypr.'
съдържаща видовете и количествата на доотавените през месеца стоки.

Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от З0 (тридесет) дIttl tlt

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предаватс.,rtсt t

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът започва да тече от получаване на последнliя ol

документите.
Чл.10. Плащанията се извършват в български лева, с

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: ,,,ЩСК Банка" ЕА! гр. Стара Загора

BIC: STSABGSF
IBAN: BG 3З SТSА9з 0000 1з00 7002

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възлоrrtителя за всички llocлe.r(l]a]Ill1

промени на банковата му сметка в срок до 2 (dac) календарни дни, считано от NIoMeHTa на пpoNlrlll|1,1a-

В случай че Изпълнителят не уведоми Възлоrrtителя в този срок, счита се, че плащаlIпя,га. ll()

посочената в настоящия член банкова сметка са надлел(но извършени.

Чл.12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване rrа банковата cпle,],Iia ]lil

Изпълнителя със съответната дължима сума,

пI. сроковЕ
Чл.l3. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със сl]ок IIit

действие 8 (осем) месеца.
Чл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените продукти в срок lle по - дъл,ьг от 3 (,l,prl)

днп от датата на получаване на заявката на Възложителя,

IV. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017/ в складове за хранителни пl]одуl(l,Ij l1.1

Възлотtителя: ,,Брикел" ЕА! - обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово. Извън гlэада.

Чл.16. !оставката на продуктите до мястото на доставка се осъществява от ИзпъJt н }.t'геl tя с

транспорт, отговарящ на всички норматив}Iи, технически и технологични изисквания за дос,l,аl]I(а lIil

l

платежно нареждане llo cJIej,tl ll] I .j
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съответния вид продукти, предмет на доставка.
Ч,п.17. flоставяните хранителните продукти, следва да отговарят на изискваI]лlя],а ll1l

приложимите нормативни актове по съответната обособена позиция:

о Заrrоrt за храните, !В, бр. 90 от l5.i0.1999 г.;

. Наредба Ns l от 26 януари 20lб г. за хигиената на храните, ЩВ. бр.10 от 5.02.2016 г;

о I-{аредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, flB, бр. 7 от 22.01.2008 г,:

. наредба 2 от 2З.01.2008 г, за материаJIите и предметите от пластмаси, предназнаLIени з|l l(ollгllliI с

храни, .ЩВ, бр. l3 от 8,02.2008 г,;

о Наредба З от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите. pi'lзJlIIlItIll ()l

пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр.51 от 26.06.2007г.. !В. бр. Зil

от28.03.2001 г.;

. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, flB, бр. 102 tlr

12.12.2014 г.:

о ]-{аредба Nc 16 от 28 май 2010 г, за изискванията за качество и контрол за съответствие llll п}]ссllll

|1лодове и зеленчуци, !В бр. 4З от 8.06.2010 г,;

. Наредба Nq 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при про}Iзводство,г()-

съхранението и транспортираtIето на сурово краве мляко и изискванията за търговltя !I I]ycktllle lla

пазара на мляко и млечни продукти, !В. бр.2З от 29.02,2008 г.;

о IJаредба за изискваIIията към бързо замразените храни,,ЩВ, бр. 114 от 6.12.2ОО2 r.;

. I-Iаредба NЪ 32 от 2з.Oз.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане IIа пазара на \IecO ll

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

Чл.1 8. !оставяните хранителни продукти:

. следва да бъдат придрулсавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпатеJIно ttзброяrзilltс

I]a стоките по асорти]чIенти, количеството иNI за всяка от тях, както и другLIте даtlнII. съ[rбl1llзl|(,

прилояfl.lмите нормативни изискваfiия за съответния вид продукти;

. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочваIIl съдържаIIIIето lI

I(оличеството на съставките, съдържащи се в тях.

. следва да имат добър търговски вид;

. всеки доставен продукт следва да бъде в cpott на годност към датата на съответната доставIilt II ч-

достатъаIен остатъчен срок на годност за неговото консумиране IIе по-\,rалко от 2/3 от обrцrtя cptrti ttlt

годност, обявен от производителя;
LIл.19.,Щоставките rla продуктите се извършват след писмена заявка от cTpaIIa IIа Възлсl;ltltlе.ltя.

предоставя[Iа на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена форма Ila xlll),l llcll
носител или по електронен път/факс/електроtrна пощаlна представител на Изltълнttтеля. lilll-(l

съдърх(а подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за дост,аt]кil,гil IlNI.

Възлоrкителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставкатLl. lial()

писмено уведоN,Iи за това Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възлоrкителя предваl]ителlIо Il

своевременно за часа на планираното пристигане на доставката1 за да може тоil да взспtс

необходимите мерки за прибиранеrо и складиранеrо й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра па двустl]аllеIl
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-прелавателен протокол) от cTpaltrITc tt-,ltt

техни упълноп4ощени представители, след проверка за съответствието на доставката с I]зисIiваIIIlrI lJ
на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техтlическото и I-{eHoBoTo предло)t(сllllс l]ll

Изпълнителя, Техническата спецификация на Възлоrrtителя, както и с направената заявка.
rIл.21. При констатираIlе на частиrIно или цялостно несъответствие на доставен1.1те прод\ l(l ll

съобразно член 22 от този договор, Възложителят иNtа право да откаже да подпише доI(у\Iеtl iil

удостоверяващ доставката, както и да откarке изцяло или частично да приеме дос,гавката. I]'rсзtr'
сJIучаи! страните подписват KoHcTaтtlBeB протокол, в който се описват констатираните He.]locTaT'1,1ll l _

липси ll/илlт несъответствI]lя, дефинирани в чл.22 по-долу (.,несъответствия") и се посочва сроIiъ,г, ]}

l
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който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. След отстранявпtlе tIa

несъответствията, страI]ите подписват двустранен док}мент, удостоверяващ приемането на cToIiaTa.

Чл.22. Възложителят иIиа право на рекламации пред Изпълнителя за:

. несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното количество и/Ilлlr cr,c

заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти IIо отношение на качеството;
. несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение (прилоltсенлIе Л! 2 tiъпl

настоящия договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Прилоltсевлте Лq l Kblt
настоящия договор),
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените пролукти;
о несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията на настоящия договор!

. несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;

. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти;

. ]]есъответствие на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за храните и [.IздаJ(енII,],е вl,з

ocIJoBa на него подзаконови нормативни актове;
LIл.23. Рекламации за явни несъответствия, съгласно член 22 на доставката с TexHlt.lecIttlTtl

предложение (Прилоrкение Nq 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилоrкенtlе N! 1 rtъir

договора) или с изискванията за качеството на доставения продукт се отбелязват в KoHcTaTll l]Llll я

протокол по чл. 21. Реrсламации за скрити несъответствия се правят при откриването I.llvlj като
Възлоrrtителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането ипt, l]

рекламациите се посочва номерът на договора, документа, с който е удостоверенq приеNlчttlето lla
стоките, партидният номер на продукта, точното количество на получените продукти, ocHoBaHlle,lo
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.24. При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по чл. 2j tt

чл. 25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенцIIл II()

безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възло;ltI.tтсля tt

Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изtt,ь;tн It,le,ltlt

или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще со счита протоколът от аIIалI.Iза ]I.1

оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизttранIlя o]]l,tllt

потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпIIтването, l(allil(r ll
стойността на продукта при логиването му са за сметка на Изпълнителя, В случай че прол),ктll lс
съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възлоlкителят лъJliI(II lta

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставката ]lil

продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата реклаN,lаIll]я,
Независимо от обекта на рекламация Възлохtителят е длъжен да съхранява продуктите съобразtIо
температ)тните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.25.( 1).Рекламация относно явни несъответствия на доставените продуt(,tll сьс
заявеното/договореното количество иlили със заявения/договорен вид и/или несъответствие llit
партидЕи номера с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие на срока на

год}lост на продуктите с изискванията на настоящия договор, както и несъответствия, свързаIIII с

нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 2] п са
обвьрзващи за Изпълн иr еля.

(2).При рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с TexHlt.tectto,1rl

предло)rtение (Приложение Ns 2 към договора), с Техническата спецификация (ПриложенлIе N9 1 ttr,цr

договора) или с изискванията за безопасността на доставения продукт и при извършен лабо1-1атtlIlеtl

анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договореlIlIтс II

нормативно устаIiовените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за KoHcl,aTlIpa}Ie IiJ

скритите несъответствия в срок от 3 (три) лни от уведомяването. Несъответствията се отрлзява,l ll

констативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните, като при отказ за liзпраulаl]е,
на представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише проl,оliо]]х.
Възлотсителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, lcoijt,l с

обвързващ за последн}Iя.
Чл.2б. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на догово|]а_

констатирани по реда I]a предходните алинеи:
о Изпълнителят зап,lеня несъответстващите продукти с нови, съответ}Iо допълва доставI(trга в cpOl( .I1O
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2 (два) календарни дни от подписване на съответния протокол от страните или от !lз/r(аваllе lla
протокола от анализа на оторизирания орган; или
. цената по договора се намалява съответно с цената на несъответстващите продукти, ако не волII .rk)

съществени изменения на договора.
Чл.27. В случаите на несъответствия посочени в констативния протокол по ч"тr.]l.

Възлолtителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношенIlе! на която cLlItlIlc.
са констатирани, само след отстраняването на несъответствията, по предвидения в договора pe:l.

съответно при установяване, че продуктите съответстват на договореIIите и норNlативно ycl,aIIoI}eIIII

изисквания по реда gа чл- 24 и подписването на документ, удостоверяващ лриемането па cTol(a га lL

при другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаващи заяl]еl]llте.

Възлоясителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера на заявеното.

Връщането на излишните количества е за сметка на Изпълнителя.

Чл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата tta

подизпълнителите се приема от Възлоrкителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнI]теJlя ltJlll

упълномощени от тях представители. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички с|lактичесtttI

и правни действия на подизпълнителя като за свои действия,
Чл.30. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на продуктите. предNIеl

на доставка преминават от Изпълнителя върху Възлоlкителя след момента на приеN,lане,го llпl ol
страна на Възлоясителя с подписването без забелеrкки на документ! удостоверяващ приедlitllеl() |Iil

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
LIл.31. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предме,г на настоящIiя догоllоl].

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническото преллоrl(е}IIIе ll|l

Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи ценtI. посоlIсIIIl'

в I{elIoBoTo предложение rra Изпълнителя ,

Чл.32. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упl]ажIlяllа
всичките си права, с оглед защита интересите на Възлоrкителя.

LIл.З3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявl(Ilтс IIа

Възлоrrtителя, При невъзможност за доставяне на определените количества продукти по пол)/чеllillll
заявка, незабавно писмено да уведоми Възлоrкителя за отказа за доставка. При систеплен о,I,Iiаз lIa

Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена заявка, Възлоltttt,lе: tя t

има право да прекрати договора, I(aKTo и право да поJlучи неустойка в размер на cyп,IllTa по
гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гараIiцllr],

Чл.34. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителниl,е про/lуli,l 11 зil

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички Iлзисквания (Hopпtatlttзtttt.

саllитарно-хигиенни! техническl.t, технологични, изисквания за съхранение и други) за llpeBol llil
хранителни продукти от съответния вид, за кОитО ИМа ИЗДаДеНО СЪОТВеТНОТО )lДОСТОВеРеIl ltc' 'jil

регистраIIия на транспортно средство (ако е прилоlкимо).

Чл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и уре}кда по уговорения ред надлежlIо п|]елявеIIII,Iс

от Възлоrrtителя рекламации по реда на настоящия договорл

Чл.36. При точно и навременно изпълнение на задълlrtенията си по настояIIlия jlогоl}()ll_.

Изпълнителят има право да поJtучи цената по договора, съгласно определения начин на п,.IаIца}Iе.

fIл.37. Изпълнителят има право да иска от Възлохсителя необходимото съдействttе зtl

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на Еужfiата информtаIlltя lr

доItуN{енти за изпълнение на договора.
Чл.38. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълIIоNIоu t.cl I l l

представители протокола,/документа за доставка и/или констативните протоколи, както 1.I лI]у],}1,1е

I
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i
документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. Прlt olttltr ttir l
Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвидеlr в този лоI,оs()l).

Вьзлrэrtсиtелят изпраша на Изпьлнителя констативен протокол подписан от свой предстlвllтел. IilliiIt,

е обвързващ за Изпълнителя. Констатации отIIосно несъответствието/съответствието на доставеIlll Ic

продукти с Техническото предложение (Приложение N 2 към договора), с Texrtttчecttltl lt

спецификация (Прlллоrкение N 1 към договора) иJIи с изискванията за безопасността на достilвеllllя
Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анаlиз от акредитиран оргаII.

Чл.39. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставенllте прод)Iкl }| с
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този договор }t е

длъ)Itен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от несъответстI]itl] ltl

продукти.
Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която IIе е заяI]еIIit ]j

необходимия срок (не по-късно от 3 (три) дни преди датата на доставrсата) отразена в заявката по tul,

|4.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНШЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.41. Възлолtителят се задължава да заплаща цената на доставените продуктr1. c,bl,Jltlcll(i

условията и по начина, посочен в настоящия договор.
Чл.42. ВъзлоlItителят се задължава да приеме доставката на продуктите, пред]\,Iет на дocTiltJlill

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

Чл.43. Възлохtителят осигурява свои представители, които да прие ,lат доставi(Iil,е ll

договореното време.

Чл.44. Възлохсителят иN{а право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставкатil llil
продуItтите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без отклонеtlllя tlt

договорените изисквания.

Чл.45. Възложителят има право да получава информация по всяко време oTllocll()

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предl\,Iет IIil

договора.
LIл.46. Възлотtителят има право на рекламация на доставените по договора продуl(1,]1" ll])Il

условията посочени в настоящия договор.
Чл.47. Възлоlкителят има право да изисква от Изпълнителя замя}Iата IIа несъотl]еl,сl,t]а I llll с

изискванията на договора продукти, или съответно наN,Iаляване на цената по реда, опредеJlеItIl l] .lJlell

27 от този договор.
LIл.48. Възлоlttителят има право да откаже прие 4ането I]a доставката, когато Изпълrlttте.пя г ttc

спазва изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не }IзtllJlllll

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаке да }tзплати частtlчltо Il]Ill

изцяло договорената цена,
Чл.49. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е (tорпла вслка

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска ,гайна и Il,]pllчl]()

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

ý

ЧП. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
LIл.50. Видове и размер на гаранциите:
( 1).Изпълнителят гарантира изпълнението на проIlзтичащите от настоящия договор cвoll

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири процента) от стойността на договоl)il
по .lл. 5 или сумата от 47,00 лева (четиридесет и седем лева), закръглена до лев.

(2).Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение IIа договоl]а I(L\l

датата на сключването му.
(3).Форма на гаранциите - Изпъ.ltнителят llзбира формата на гаранцията изr{е)I(.l(у елtlil () l

6

t



следните: парична cyNla внесена по банковата сметка Iia Възложителя; банкова гаранция; I1лlI

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Излълнителя,
fIл.51. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следIIil,I,1l

банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BG 1 4UNCR7000 l 52 1 779468, BIC : LГNсRВGSF, УниКредит Булбанк А.Щ

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
tIл.52.( i ).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът Й. кl tu

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покр!Iва 100 % (сто процента) от cToilllсlc,гt ll ltil
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плtос 120 (сто

и двадесет) дни.
(2).Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя дtt c'bjl'bl))Iin

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията незавIlсllNIo tl,I

направените възражения и защита, възникващи във връзка с основIIите задължения.
(3),Всички банlсови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обсл),;liвit llc l()

на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнtr,ге;t я,

Чл.5З. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие I]a отговоl]нос1l'а llll.
Изпъляителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 120 (сто и двадесет) ;цttrr-

Възлоrrtителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховI(а,

Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно llли час],llllllL]

нелIзпълнение на договора! и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата оlговорliосl lil
по друг договор. Разходите по склIочването на застрахователния договор и поддър)Iiанеlо llil
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 5астрахователIttl

обезщетение в полза на възло)Itителя, при наличие на основание за това, са за cМe'гI(il llil
изпълнителя.

Чл.54.( 1).Възложителят освобоrкдава гаранцията за изпълнение на договора в срок l20 (cro rr

двадесет) дни от датата 1Ia изпълнение на последната доставка по договора.
(2).Възлолсителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независLIi\Iо Ol

формата, под която са предоставени.
(З).Гаранчиите не се освобождават от Възложителя. ако в процеса на изllълнение на дого]]оl]а

е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задъл)lсенията на Изпълнителя, ПlltI

решаване на спора в полза на Възло}кителя той може да пристъпи към усвояване на гараIIциIIте,
(4).Възлоlltителят има право да задържи изцяло иллI частично гаранцията за изпъJIIJеIlrlе tlI)tl

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изп'ь.ltгtlltеllя

иlили лрч разваrlяне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тези слу.tаll_

ВъзлоlIсителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение су]!tи, покриващLI отговоI) I loc,I,],ll lIil

Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изрично се споразуN4явllт. llc:

о Възлояtителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три tt,ltt ttttBc.tc

пъти в раI\1ките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на ЗаЯВеНII ()l

Възлолсителя продукти; иlили лри системно (три или повече пъти в рамките на e/(tIH Nlecet()'

несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания; както и че

о При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстранява[Iе на явни и/илlt clclltlr-tt

несъответствия, установени по предвидения в договора ред, в договорения срок, както и o"l,I(it,] зil

доставка на заявени продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнеlttlе

суми, на стойност съответно на несъответстващите продукти или на продуктите, чиято доставка е

отказана.
(5).Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнеIIие суми paBtill Hil

разldера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпълнен1.1е нil

задълженията на Изпълнителя.
(6),В случай на задържане от Възлоrrtителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е ](лr])кеII t]

срок до 5 (пеm) дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в чл. 50, at,]. кit'гtl

внесе задържаната от ВъзлоlItителя сума по сметка на Възложителя, или rIреди банкова гal]illlllllrl зij

суп,Iа в размер на задържаната или да застрахова отговорността си до размера в чл. 50, ал.1.

l
l



VIII. нЕустоики
Чл.55.(l),При забавено изпълнение на задъля(ения по договора от страна на Изпl,лtl tIl,e,ttя-

същият заплаща на Въ lлоrкителя неустойка в разvер на 1Vu (едно на сто) о1 стойн(lсllil lIil

продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени KoнcTil,t,lll]al Ill,] с

несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 100% (десе,г lIit с гr.l) ot

цената на стоката, за която се отнася забавата.

(2),При забава на Възлоrкителя за изпълнение на задълженията му за плащане по jlогоl]()l)il.

същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва, но не повеаIе or,2 7n (лвс rrlr

сто) от дъллсимата сума.
(З).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да oTcT[]aIIlI

констатирани несъответствия, продълх(ила повече от 5 (пет) дни, Възложителят иl\Iа праl]о lla
прекрати настоящия договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълrIеttttс, lJ

този случай Възлоrrсителят има право на неустойка равна на 5О% (пет на сто) от прогнознатз cTol"llloc l

на договора.
(4).В случай на З (три) и повече рекламации в рамките на един месец, чиято основателностс

установена по предвидения в договора ред, Възлохtителят има право да прекрати догово|)а

едностранно, както и на неустойка равна на 5% (пет на сто) от прогнозIlата стойност на договорlt.
(5),При прекратяване на настоящия договор от Възложителя на някое от осноl]анIIя,га lll.)

чл.56, ал,2, т.1 и 2 Възлоrкителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гаl]анцIlrlта зll

I-1зпълнение на договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранцLlи.

(6).Възлояtителят моя(е да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснатIi ползlI ll()

общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранIlIlrIlll ,lil

изпълнение.
(7),Неустойките се заплащат незабавно, при поискваце от Възлоrrtителя, по банковitта пtv

сметка IBAN: BGl4L]NCR70001521719468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!. В c,.ry.raii ,rc

банковата сметка I]a Възлояtителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (r,plI) .цнrr rrr,

искането на Възлоlкителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответflаlа
сума от гаранцията за изпълFIение.

{

i

Ж. УСЛОВИrI ЗА ПРЕКРЛТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.5б.(1).Настоящият договор се прекратява в следните случаи:

. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;

. с изтичане на уговорения срок;

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръrп(а llpejtlrlel
на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл или не е бил длъ;кеtl ]llt
предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствltrlt:
. при настъпване яа невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено и,rIи непре/lогвра lII\I()

събитr.rе от извънреден характер, възникнало след сключването на договора (,.непреодоjt t tлll cll,lil" )

продължила повече от 20 дни; d

(2).Възлояtителят може да прекрати едностранtlо настоящия договор: I
. при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка на Ilрод),I(ll,:
и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствLтя на продукти, констати[]анI{ llo pejlal llil
договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с llесъответствllя с

изискванията на договора! констатирани по реда на договора;

о в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в докуN,lеtt],tl,] е зil
участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в c.цyltll1.1Tc. ll
Itоито замяната, съответно вклIочването на подизпълнител е извършено със съгласието lta

Възлоrкителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
(3).Възлоlltителят прекратява договора в случаите по чл.ll8, ar.i от ЗОI], без да дъ.ll;titt



обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, ocBell al((i

прекратяването е на основание чл. 1 1 8, ал. 1 , т.1 от ЗОП, i
(4).Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотноluен l I я Nle;l(.l\ i

страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейностlt ttt,

изпълнение на договора.
Чл.57. Настоящият договор може да бъде изменян или допълван от страните при условllrlта

rra чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
tIл.58.( 1).Страните се освобоltцават от отговорност за неизпълнеI]ие на задълженията ctl, I(ога,tо

невъзможността за изпълнение се дълIм на непреодолима сила. Никоя от страните не lvloжe дt1 се

позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата страна за

възникването на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолима сила, е длъ}кна да предприеме всички разуfrlнIl

усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писNtеlIо

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила,

(3)..Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира,

(4),Не може да се позовава на непреодолима сиJIа онaви страна, чиято небреrItност ljJlll

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение Еа договора.

xI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
l

l

tIл.59.( 1).Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата ин(lормаtlttя.
получена при и по повод изпълнението IIа договора,.

(2),Никоя страна няма право без предварителното писNlено съгласие на другата да разк|]Ilвir llO

какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфидепциална информация, на когото II дir с.
освен пред своите слу)Iштели иlили консултанти, Разкриването на конфиденцлtална ин(lорпlацtIя
пред такъв служител/консултант се осъществява само в необходимата степен и сагчlо за целlllе llll
изпълнението IIа договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност,

ХП. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действttII(о,t cl

б ьл гарско законода tелство.

(2).УпълномIощени представители на страните, които могат да приемат I] правят изявлеIJl]Jl It()

изпълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Красrrмпра Караиванова - Управител стол
Телефон: 0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛtI:
Станислав .Щончев
Телефон: 0887З59889

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор. с.!елl]ll -]а

съдържат наименованието и I{oN{epa на договора, да бъдат в писмена форма за действлIтелност,

(4).Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правнIIя си cTilTyT.

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

(5).Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в }Iitс,гояII(llя

договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои ailpecи.

При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспоllдеIl I ll1rl l il

изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получена от другата cTpalla,

i

I



(6).Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка tlлIi IIо

куриер, Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за валидIIо

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за цолучаване от адресата иJlLl llo
електронната поща на страните! подписани с електронен подпис.

Чл.61.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящIlrI

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 бъда-t,

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

всяка страна моя(е да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу поI(аIIа ,]i]

преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.

(2),В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея! всичклI споl]ове.
породеЕи от този договор или отнасящи се до него, вклюrIително споровете, отнасящ}I се :1()

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отtIасяItll ,зlt

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.б3.Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговоl]еllll

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия договор са 0Jiелни,Iе tlриJIоя(ения:

1. Приложение J\Ъ 1 - Техническа спецификация на Възложителя;
2. Прилоrкение J\Ъ 2 Техническо и I]eHoBo пре&тожение на Изпълнителя (актуализирано);

Настоящият договор се подписа в 2 l дваl еднообразни екземпляра - 1 lедиrll за Възлоrкителя и l

/един/ за Изпълнителя.

Съгласували:

Иван Монев , , ... \i..', ,, ,.

Р-л отдел -,ТърговсЙи"

Кристиан Баджаков
Юрисконсулт

Полина Маринова ..

Главен счетоводител

I
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lrc.:l

I l:llrпreltollallltc
Срок

ИзllскваIrIlя з2l l{atlecTвo II1l

гOдIIост

C;lolc;1ll
II,]I IllIilIIc

() I,

I,o/,lII()c I l il

Мярка Пpoгllll;Ito
ко"цIIчсстt}о

{_' K),l\l IlI I я заl]\,l1]а }ена

Разфасовка о,г 0лЗ00/0.500 кг.
- злрава. със загIа }ella цялост-

цвят- 18 пlес,
специt}ичеlt. ]\l и рис след

l_]азNrI]азяваl Ie lla tIрясна риба,

l 2 пlсс, I(I .+( )()

].()" ()6lltlr IcIlllIlIecltll tI}IIcl(BaIlIrя,]a II]пъ,пIIсIIlIс IIil IIopbtlt{illil:

.],(_). t. l l lrlcKB:tlIIlя ,!2l l(ilrlec,l l}o:

Ф \l]aIIIIIr,_llIIllI,c ]I|]од\,I(,III трябва д;l са бс,зtlllаснll. Io,,ltIlt за I(()Ilc\ I\lаI(ля I] с])()-I,Rстсгl}]Iс с ,1_1._]() r,,

]ltt;.,l tlt з:l \])lllIII Ic,.

n \1,1ltlIllгc,rlttttгc IIрO_ц)-|(l,Ll rllябваr,,tа 0-I I,оваl]r]г IIа lIзlIсквalIIIIя i а lla Заlttlllа,lа \|]ilIIlIIc tl lI].,tll:lclllIlc
]]i,] ()clI()]]it ll[l Ilсг() пt],цзакоIlоRll Ilo l)l\,1а'гl,i I]H I1 al(IO}}e.

Ill i]l,.1l]l с ()сl|гl L(IcIi cI)OI( rta I,O,IIHocl Ile Ilo-1\IaJll(o ог 2/j оr-цс]IlIя cl]oI( Il|l гl.].,{IIосl- iJil J(()]lI(]]cll]lI!,l
]|]i). |.1 I; ] ,

n fItrctltBltllt1-1c хl]aullIl,слII1,1 пI]ojl\l(Tll ,ta бr,ла,г сl,с з.цll:lвIl ()lIaI(()I]](Il с IIcIIa]l\ I]Ic]lil Ilя_I]()cI tI ,l()()Ll

iIl]c l 1)я liilllc

r ()tltlttoBKtltc,lacl,j(l,p)i(a,IJtaIIlIIlcl,г,illlcIIo.I';r.10o,1 Заttоtlа,за \I]а}]ttlе rl IIаllс.tба ]З/l7.{)5.]0()ll

2.9.2. Прll II ]IIъ.illIctIIIc прсдNIстir II.1 пOрl,tlliа-г2l да сс сIIа]Dат, IItIIcIiB2rIIIIrI га IIit c.IIc,IIIII I l-,

lIo|)illa,IIII}IIII 1lIiT()Bc, tlTII0clI]\III ItъNI лOс-t2lRяIIIrгс IIl)ол},к,I lI II0 с ь() I Bc,I,Iril l,it обособсll:t Il{}]llllllrt:

, Заltоtt ]а xl]alJltl,c. /lB. бр.90 от 15,10.1999 г.. в с}Iл.t ol l,()1,2017I,,. ltзrt,. б1l,5ll от l fl.()7,]()l 7 l .. ll
,.,tI.ilt tlt lll ()7.]0]7l.. ttзлt, rr,lltlll.. бil.6j cll 4.08.20l7l.. I] cli]Ia tlг 1.01.2()l[l г,

. ']lllci,lt ta I]cIel]tlIIal|)Ilo\IcjllllltlIIcK.lгa jlciiIloc]. Обtt,. llB. бр. 1l7 clr ],l1,2()05 г, rr;ll l][} бр, 5ll tlг
l tt,()7 ]1)l 7 l .л в ctt,,lit о l 18.()7,20l'7 r,.

. ljr,_пг:t]lсttll cIaIlдil|]1-1I. с J(OlITO се въвс)l(/(ill, \lll]NI()lllllllllllllll св1llrпсiiсtсtt cTaIIjli]p,tll. It]III

llillltlllciicl<tl Ic\IIIIlIccI(O одобрсIIlIс (cr,c ll-rrll бсз 11,1,KrrBo,tc l во ). tl_rltt II;lttзllа,rll II2lцlI()IIalJ]IIII lc\IIIllIcc]iI]
ct lct Lllt]ltl t<aI ll l l l ( IIilItII()IIar-Il I lI с IаIIд.rр],It ).

, Ilаllс,.,tбir Лл lol 26 яrIvarllrr 20lб I,.,]tl xltl l]clIaIil lla xl]alItIle. flI} бр. l{) ог _5.()].]()l(t l:

. IIаllс_,tбаNl]6от28.05.20l0г,за]Iз1.IсI(ваIII]ят|l ,]at I(itIlcc[B() tI I(oII1,I)o_Il за c-t,() I RстствIlс Ila IIl]ccIIl]
lI.1l(),l()Bc l] зс-Iсll(I\цII. обrl.. lJIJ. бlr. 4З от 8.06,2010 г.. l] clIjliI о,г 8,06,20l() г.. lIзNI. II доп.. бр. 71 ilt
i j,()9,]()] l г,. _iltlгL. бр. 44 от 17,05.]()iЗ г,



. 1-Iаlrедба Л! 5 от 09.02.2015 г. за illaкcI{\IalHo доп},стIi\IItтс коr1,Iчсствat зarITJl)cI.11eJItl tl xpaIIlll,c.
обrr.. fll3. бр. 14 от 20.02-2015 г.. в clljla оr 20,0],2015 г.

о I Iаlrедба Ng ] б за xllгtIeHHIlTe ll ветерпIIа|]но - calн}I га[]нllте l]зI]скваlIия зit съх|]:IIJя I]aIle II

IIзII(ljlзваIlс tla особено б,ьрзоразва-tящIIте сс хl]аниIелнlI пl]t]д),ктII-

. Ilаредба Л! 21 от 15,10.2002 г, за спсrttr (lrI ч н и,I,е l(l)tlTeprlи }I lIзlIскваIJllя зil tI ltc,|,o,I a,l,a Ili]

дсrбilвtttt lc. Il l]c,]lrl a,JIl atleн tI за влагаIIе в xpaнll.

о IIаllс,tба Nl tt от l6.04.2002 г, за trзllскваIIrIяl,а I(ъNI }IзползвillIс Ilit,ltoбaBl<tt I] \l]ilIlIIIe.

о ||ill1g,,1ба Nц З5 ог 2З.OЗ,2006 г.,за ct teцtr(lrI.tHrITe Ll,]IIci(BilIIIlrl II|]ll осIlIItсс-II]яваIIс ]]а ot|llt t tt la,,lclt

Ii()IIll]()_] l]LI]\) c),poBI1IIrI lI xl]aIlи о],животlIIlскlI проllз\о,ll.

. I]lrllс_tба }а II ]lIcItBallIiяTa къп.I xI]aIIll]e сl)с сIIецtlа,пIlо IIpc,rtlia-]I IaTIcI I llt:-

. IIllllс.lба la clletttt(ltt.ttlrtl,c lIзtIсI(ваIIIIя I(ъN,I i\Ij]ctItlllIc, lll)().]t\I(lIl.

с l.rl,,,.l l ill It(, I cl]II IIi|]l| |()\lc lll l tIIl lcl(il l il, lcl'itl,,t, l

. lIаllс_tба зil !l,]l.IcKBaHlIrITa за еTI,IKcTlIpaI Ie I() 1.1 I I l]елсl,аI]я }I е I о IIа хl)аIIи'гс. ,ЩВ. бр. 1()2 ol
1 ]. l ].]() l -+ г.. ]] c llJlil от 1 З, ] 2.20l 4 t,.:

. IIаl-rс_tбir 2 ог 2З.01,200[] г, за платсрI]алrtте ll IIре,](Nlе,I-IJ-ге tr,l IIJIасI]\lасIl. II]lсдIlазIlаltIсII]l ,!а I(1)I]li]liI

с \l]alIII. /[l]. бр. ]3 or, 8.02.200tl г,:

. lIаIlс,цба j or 4.06.2007 г.,за ctterlиt]lrI.tltlITe I.IзI{сIiвalllliя I(ъi\I NIill,c])IIa,IIlJ I,L, ll II|)e)t]\{c,Ill l,e. I]азJllltIrIIl
oI п.lIасI\IасIl. IIl]е,l(Ilа,]начени за контактс xpaHrl. Дt]. бр, _5l or,2(1.06.2()()7 г.. /[l]. бр. З0 ol28.0j.2()()l l,:

r I Iаllс,r(ба Лq 4 trт l 9 фсврl,ари 2008 l,. за спецлт(lлt.lнtIте пзIIскванIIя пI][I п])оI.Iзводс I IJо,I ().

cl,\l]aIIClllIClO II I |)aIJcllol]TIIpaI IeTo IIа cv]]oBO I(paBe i\,lJlяKo tI }I,]IlcKl]aIIlIя,],a за-Iьl)говI.Iя lI II),cI(illIc IIа

lI0,]al]a IIа fiIjIrII(O Il I\IJIечнlI tlро]lуI(,гrr. r,Г{В, бр.2З от 29.()2,2С)08 г.:

о l Iарс,,tба зil IlзlIскваIIията ltъпt бт,рзо за]\{разеI l ri,Iе xpaHlr. /]В. бр. l 1 z{ о l (l. l 2 2002 г,:

. lIаl]с.lба lcrl 9.01,2008 г. за изискванtlяlа за lь|)говлIя с яilltа. flI3. бр.7 t1-1 22,() 1.2()()[{ I,.:

2.9.З. Хрltlrlrгс.цlIII,гс lIl)од)/I{1,Il cjlc/lBil lla cir €,I,1IIteтIIра IIII, cъI,.rlilcIIo:

']ttt<tlIIa ltt \[]анIIте

lIаllс,лба за LlзIIскваlII]ята за стикстираIIсто lI прсдставяIIсто IIа x|]illlпIe. fl13. бр. I()2 tlr
| ].12.20l4 I .. I] cliJla cTr 1З,l2.2014 l,,:

2.9.J. I l lllcltBaIIIIя ,Jir качсств(l lI бсзопасltост IIir лоставяIIIIтс x|)aIIItl,c.IIIIrI rll)o/lуI(,гII:

. Illltt ,,toc гаtзI(lIтс за отдеJIIllIтс впдовс пl]ол),к1,1l llrябвit.цll бb,,tltl cttitзcltll llзlIсl(вitIIIIя га I(Li\I

1lltз(lactllll<allt lI]\l. tIOcOtleIlII в TexHtIllecI(aTa спецrl(lItlсацtlя IIа всяI(а обtlсtrбеttа по]IIцIlя,.I{ос,lавяIll1,1с

)l(),l,]itli()II()I}I]]c ]Iol)l\lillиBHlI aI(,I(]Be llo IIeI\]BOTO IIрlLпагаIIе, fla trггоtrа1-1я,l IIа lI]IlcItBalIltяla IIа

сltlзtttза_lс,ltllIll,ВсrIi(а досl,авI(а да бъде улостовс])сllа с доI(}rNIеII,г за дататll IIа лроIIзI](),)lсl,Rо IIа cbo,i Itc] IlIIr]

.,tp\l lI]]lcl(\ci\l tll, св1-1опейсItо,го ,I IIацIlоIIалI]о заl(оIIо,цатс"цсl-во,цоI(\,NIсIIl,. aI(l \,а,псI] ](ъi\I ,цlllllIа lIa



li(].|\'llClJlljc l(()_'lII(]CcIL1.1, ttъrt ltr,йll] се пlrlI.]itгаl ст)пl]о]]одIl'I ej lI ]}I llO](),{clItII ,}il IiilIlcclIJ(). Cl)(]I( lIl] I()_Tll()(,I

Il I I |lO Il,txojy'cc]:),гTt(ltt tiirT IIа ]ocTaBeH It l c с I ()Kll,

зil \l):lIIIlTc rl Ilаllслба за llзI]скванItята за cTiII(cT}II]tlHe,0,() ll I IllелстirвяIIс,j() IIа \I]aIIIITe. /[It_ б1l. l{)l rrr

I]. l].2() l4 l .. ]] cl].llil tl,г 1].l2.201.1 г,
.I,Iзttьлlttl'гслrIтосlIгуl)явазасвоясj\IстI(аподходlrllц,I]lаIIспоl]тIIрIlIIзI]1,I)IIIвilIlе]t)lI:t,Il(]с]ilItIil]]с ll)

l l l]i]lJII]li1,]il .ц()с11,1l.
. IIрсвозltl1,I,с сl]елства lr/ltлlt ttзползваI{trге с,ьд(,)вс за траlIспоl]r II2l xpal]II лil се IIo]l.rtl,]l)Iiil г l]Ilcllj. l]

,,ltlбllil cbc,ttl-tttltle lI ltll предосгавrIт )IсJIовия, коUто IIе позвоJIяI]а],зi,li\,I,Ll)сяIJtlIIе IIа xl]aIIII,]c,

" II,;llt1,1tзBitIlIlIc tl,t, ]'Iзпr,лllltтеJlя ,1,1]alIcIlO1],l tlII cl)eJ(c гI]а ll)ябI]а J(a осI]I\ll]яl]ilI ,]alIl]]ltilT]c IIil

Illl JI1I].IrlI]alIe. l)2lзJIlll]aIie. о,г за]\lръзваlIе IIлII преI,1)rlване.
. I'lllt tlc tItlll'I 1,1l-1illle,I,O lIa продуI(тII,Iе o,I, )I(ивотIIIIскI] II1]оIIзх()ll l(al се I],]Bb]]JtIBa с ,]l]il]lclI(l|]lllII

!llc_Lcll]ll llcI'IIc Гl)IIl)ir[lп За превОз на xpaII}J. с],обl]азII(] IIз tIc I( BaI I }iя,I,а lla чjI. 24r). a.,t. l o,1 ']atttltllt 
ltt

]!.IL,l]IllIil]]IIOIlci(lIIlllHcl(a,I,zl ltейIlости о,1,I,оваl]яlJlll IIа изlIскl]аl]Llя.га tta Pel_rtablclIT (ЕО) 852 ог ]()()-l lir
\TIIllCI]ilItL ]а \]]illlII'ге lt Нарсдба Nl 5 ог 25.05.2006 г. за х}lгlIената за xl)all1.1ге:

. ()ltltctlBlcl.tтe }Ia tlродуюлlтс да са зlравLI. С Heнap)rmelIa Ilялост tl гIо.ltхо.цJII]IIl заl ll)alIcпO]]ltIlli]]lc Ilil
cL()ll]c']'II]LI \])ilIllI,IcjIcII лродукт. с eTI.1KeTil IIа бълI,арсI(}l езlI](_ сълъ]])IiаIItII III{(l)Ol)NIaIll]я ,}il 1]]],iLa llil
ci()Iiil,гi]. II]]оIIзводII,гс,rIя. l(arIecTBoтo, дата на проIlзво/lство II срока JIat гt]дII()сl, lI1lIt чс tattiltlяllitttc ltlt
IIiIl)\,ItIcIIlIc Ila це,rIOсl"га на oIIaI(oI}KaTa, хl)ан I.1,Ie_IlJ l IiTc пl]о.ц)/к,гlI tlL' сс lIllIleпIaI- ]I зil]I lllIIIl]l i)l
l]'ьзllclittlt'r'e_t1-1t. |r llle се вI]ыt(ir,г се на I,Iзпr,.пнlt,геля. KoiiTo о], своя cTI]alla се за.цъJI)Itавll lI(a l Il за\IеIIII с il()lt]L

../\I(()вс])окот5(пет)работIlидIIIlотдоставI(аl,аВъзло)IilIтеJIя](()tIc,гaTlI])a.,Klc,laBcIla1llllcl()Iil]ll 
\

()'l l(л()Ilсi lIIc о1 I(al(IccTBoTo rI cpoI(a tItl годIIост. I(oLl fо се 1.IзIIсl(Rа,I,. с,ьII1IIгс cJIe]lBa .ilil сс ll().l\IcI1,1 ()

llзltt,,rtItIlte,ltrt за cpol( до 24 (двалесет rI четLIрLI) часа от с tla I]есь(),l-вс,гсlвIIеI(). lia J() |]CIItlJi||
lll]oIl,] IlitIilIlll1 (уг 1llзlI /,lellIlOc,I 1)азход!I са за IIсгOвzt cпIc],I(a.

[,1з го,I,в l t,п :

I{1lttc ttltttllct



П Р^^ои!цlt,е 
,l/= Д

_+..+, оБрАзЕtl lIA -гЕхничЕсl(о прЕдло)(ЕI IиЕ зд изll,ьJIIIЕII1,1Е llл
IiОР'ЬLll(А'|'Д ПО ОБОСОБЕIlД ПОЗИЦИrI Лi ,l: "ffОСТАВItД IlA РИБА L|

рlIБни IIролуlff|,i,,

l1O:

,,Бр}lкЕл"Едд гр.гълъБово

()'I':

Брадърс Комерс ОО.Щ, - цl. Стара Загора

уI}джлЕNlи ддми и господА,

С tlаСТОЯttlОТО лредставя]\Iс lliltUeтo TcxIl14tIecl(o п pc;lljlO)l(eI l}le ]о l1зlIl:JIIlсlIItс lli]
обособсlltt IlolllllIlя Лi 4: "flocTaBKa па рlrба u рпбllll про/lYкrlill tto tlбlt(ссttзсltа
Itol]LtlKa с прсл]uе,г: ,,{ocTaBKaтa IIа xpil llli,|,e.IlItlt проду l( t lt'',рсф, Лq I{C-O1-20l7-0l,
ОбЛВеltа ЧРеЗ квшt и(lикацllон гIа cllc,Ie[lal. в съотRе,I,с1 l}lle c ,]cxlllltlecKit ctlcцtttIlt.tlcatlltя 1.1

ll]tlсIiааIIия на RъзJlо)l(и Iеля.

ГIlrсллагаltе ла Ilзп,l,Jlllип| Ill,лIlиrт IIl)elti\IeT l]a Ilо|]l]чкаl,а. llзllсI(ваll OI

[]ъз_tlо;ttи тс: tя,

Пllедлсlrкеltие,t,о за ltзп,L.jlllelltie Ila поръчкаIа c-l,/lbl))l(a с,цlItl L]a|)lIalIT за

ll,:] tI Lл lIclI Ilc.

Il1llt ttзtl1,1tllcllиc llредIlсrа I{a лоръчката lIlc сс lI pll.,1,1,p]I(aN| е I()ilIl() libNt vI(il,]alIlllяlil Ilul

I} t,з,tоltсlл гсля. тсхllи[Iескаlа сltсttи(ltlкаtlия. trбtцtlтс rtзtlcttBalt1,1rl Il l(l]l\l всl]чкll itciiclBalItи
ll()l]NIallll}IItl al(T{)l]c. l]рilвIlла 1.1 стаlIдар,гI.1. K0IlTO се оIllасяI llO IjзIIbjllleliLlcl-() lla
Il()p bLll(lll,a.

Пllедлоrttсllttгс OI Fl:lс услов}lя cal както следва:

1,Il;lеллагаrrе lll)ll изпl,лIlеtI1.1е tla rrбособеllаrа llозllllllя ]ta jlt)с.гаl]яNIс c_rIcjllIIttc
\I]aI l tI],c_Il l Iи прод},l(T},I :

llPla.Ll()iкlalIllla li \ } rl \( 1,1lllIi,\
} \. t \Illl1. ll \ l]b }- l()rlill 1,1a_ IrI

I1,1l(KBirlIпя la

( рок ( рок

ll lllIчIr
lIpoll rпrl rп l с, r,

с l pilllll lln

ctrcrtrlr|lrr,tctt.

.+

(';ltlK lio.1lt.tct

кl./,r,/бр

IlllrcKBirllпл tд
( рон l{o. rr1,1cc

Kl./,l./б1l



I

Зlбе-lе,ltсtltt: Bcct<tl \.tacTllllK -t,рябва :ta пOI1,l,Jlllи lаб,11-1llа,гir сьг_r]асll() 'I exttlI.1cclcala
cttctttttItиtcattltя IIа lI|]t)llc:l\ l]aTa. l(ilIо отJlяво са IlоIlьлIIсlI}I .ltaltllllIe ]ii x|]alIlIIc,I]lltlIc
1lpO]l),tiIи. зала,lсltи il,r Вr,з-,lоitсIttсля. |l ()I]lясllО грлбва,'tа ()lllllUc clK)clo lll]c_,1_1l())Iic]IlIc.
l!l(jll(]ЧlIIСЛIl() ГlРОЛ ЗRО:]Иl'СJ'l }I С'Гl)аlIа IIal llp()И]x(),1t lla x]]aIIllIc-]lIlllIc llPojl}'Krll,

2, C1lorc til IlJIIъJIIlсtlIlс па по|)ъчк:rпr: 8 ,'r-lceпt/ ltccctta ()I ]laT:lIa Ila llоj(IIlIсс|ltllсг()
lIa jlоговор 1.1лll ]lO 1-1зчерIlваtiе tla I(ojI}lllccIRol(),

_]. llачпlt IIа II'lllbJIIIeIIIlc ,]lосlавl(итс lla храtII.1lсл}lп,l,с Ill)ojt) I(,ttI Illc сс It,]BlJl]lllBill
llO }i]rll]ка rta [],ыз.ltоilслtr,с-л я.

4 СРОК Зil ДОС'ГПВКil - до З /Il)It/ ка_псll.,lill]llи jllltI. сlIи-tаllо ()l .l(1l la гil lla Il()j]\,tli]l]il}lc
Ila ]ilяRката от [,lзпълн итсltя,

5. lIо;-lьчкаr,а щс се }lзIlъJlIlяRа (lpe] пср}Iо.rt}lчIlrl д()стапl(}l R l(о,пlltlссIвir. ()IIl]c]LC]lclllI
R 1.1зIlраlцаtlиIс до ИзflълlIитсля залвки. сl,tlбразtl0 Il),7(,llи Ic rla..IiprrKell" 1-1\/[,

6. N'Iясrrl IIit ]loc'|'aBKa: DDP база lIit Въ,-цoжtIl,eLtlt /lIltкогср;rlс 2()l7l в,,БprIKcLl"
ЕД![, гр.ГьLrr,бово - lllBbIl гpa1la, обл. CrapIt Зllrlра.

7, l(cK:tapt.rpa1,1e. !Ic лос I aBc}llJl,c о,г Ilirc xpilIlи.IcJll lIl tIl]од\ l( l tl:

' tttc бъ.цаr-llри]ll]уjI(сl{и с rtettбxolttt;tlltге,LtLlj(),NlL,ltllt ilt гарill!lll{я lI I(atlcc,lBO:

' li])\l ]taTaTa tla,locIaBI(aTzI LIle да б b_llaT в cl]Ol(a на г()llllосг 1.1 ltle бь.,lа,t с ()claTbtlcll
cI)oK Il1l 1,o.1llocI tle лt1-1la:llio от 2/] о,г целлlЯ cl)OI( Ila гоjll]ос] lla коl]кl)с-гlIl'я1 пt]().llvKl,

8. I'a1:lattrиparle. tlc llle отсIl]аIIяваме ]а IIallla clIcTKa lltlлBllrItlIc се Itc_locIaIbtl|,I.
\clal]oBcIll{ llpll t]рел,.lванеIо lIa xl)zllll,,1-1,e,]lI]}l,гe пl]ол\,кIи llлlI Il()-j(l,cllO Ilояв1.Iлll сс cl(l)lIIlI
{Iс.]l()сIаIъLllI в lll]елвIlдсIIп]е ]а,Iова cl]ol{OBe.

9 ('pOli зil ,]аi\IяIiа IIа ]K)cIaBcllll tleKalLlecTBcIlIt. tleO[г()uilp,lIl(ll tllt .,Lciicrnlttltttc
cli]ll.гlitpl1.1 храIlllге]lIIи пl)о]t_чкll{. с llapyulclla l(яJlост lla ()llalKOl}I(aIzl ll IIcllb"Illl()
clIlI(c]lll)al]tI R |]aNlKlll,c tra 24 (.1валесет lt чсзtlрll) llaca (lт I(()Ilcla]llI]illlc ]lil
llccl,()гIaclcIBtlclO- като Rсt.IчкI| пl]O1,1,]lI,ttlatt(ll tlI lазl.t liсйtltlсl P?li\()..tll са ]lt tIег()вil
с \lc l Kit.

J(), /{ocraBelrHrc ви!юRе 1,1 l(()-Tl и Llccl'Ita \l]aIllllc-l}lll пр()-t)]l(IIl Ille са cb1,1ilcIl()
It]IIcI(I]ilIl0l() от []'t,з;tttllситсltЯ кilчес'tR0 ll ll(c оIгоRitряТ tta 11ciicttrltщtltc. cIitIl,(ilI]llI. liitI()
lll]Il \Cl,alI0Bcllo ()-гклоllеlIIlс. c,1,Ilt1,1[e Iдс бl,,,lа г пtlдпtсttсtl1.1 IIaIil,JIIlO в l)llNIl(1.1Iс IIil cl)(]lilil
ll(] I()Lll(il 9 оr tlacTtlяtlltlltl п|]с;lшоп(еl]ис.

Il /{осlаtзяtlt,tте х|)аllпl,сJIllи lIl)0.ц\I(,lи шlс tl,l,IoBal)яI lIa l],j]lcKl]aIlllяliI lIit Заксlllа lа
\|)lllIIlTc ll liзда.tсItлllе Rьз OclIOl]il tJil I|сго llодзчlкоI|()l]lt lI()P\Ii1-1lIl]lIlI ilKl()I]c,

l2,Y,tacttlt,tKr,T- Koii[O предсlав.пяв:l]\l ll\lil 1lазllабоtеltа п sIlс.цl]сllа IIдСС'l) ctlclcrla
]а .\ IlравлсlIltс бсзtlпасtttlс,t la Ila x|]itllпlc, (ако е ltlrlt,,ttl;lclIпto)

i З.I Ipltellalttc llJlillllalIсTO lla _ll()cl'n ве Ilл-гс \|]aIllll слItп Ill)o.]l) к l Il jla сс llзl] b|)llIBa в cpol(
,'l() ]0.'tIl1,1 cJlejl ]{зjtal]atle lla (lattrv;-la о|]Ilг}IllаJ-1. llзrla;llcIlil сьг_п2lсlIо ,Iл_ lЗЗ tl.г Зl(l[t'.
.tR)'cIl]allIlo IlO,Jlllllca}I пl)}lel\,lO - tlpejtaRa-гcJIcIl пl]оIоl(оп и Il|]c,,tcIaBлllc lla _ltitlILtI||a
(lаlСГr';lа. CpoKr,l за п_лаIll|11{с зaII()tlBa .lla leLlc 0г ]tilтага llir Il()c,IIc]llI() Illlc.lcI:tI]cIlI,tя
.,l()li\ \1cll l ,

']аtttlзllаtи cNle 1,1 пl]llелIаtNlс с]lслIllIIс \сJi()вllя IIil I] ь,з_пil;lсtlrсllя:
- Iiо_,t1,1чссtваlа ll()c()tlcIlI.1 в Iсrlttlчссt<аlа cllcllltt|lltttatltrя ]la lI()I)l,tll(ilIil са

орlIсI]Iltр(lRъrllIи. Kato Въз.ttо21ttl гсj]rI т Ilc c.l]Il))l{cFl ],la ]ilrII}lI tI I]()Jl\|Ill Ilя]1oI() lio_iIIltlccII]()
ll() Il|)c,iLrlcIil lIa ll()l]ыIl(aIil lt Ilc llocll оIг()0()l)Il()сI ]а l()8ll,

- IIl]l1 Ilзl]l,JlIlclttte Ila .LOг()в(]l)at I]ъз_rlо;tсttl с,tя c1,I зLlI]азt}il llt)al]()I() .llit llaNIi]]lrIпil l1,1lI
\I)crlllrIal]it l(OJI Il tIcc IIto l t) Il() оlдслllи ltI.|.lK)Bc \раIIи[сjillIl]с ll|]0,LYKl]l l} Pa\lI(lIlc lIil
обltlа-l а c l oiilloc l Ila,lк)говоl)а.



- JJеобхсl.,lttrlи,ге в}lлове и t((),ци(Iсс,Iва xpaltljIc,ItllI l]l]ojl\l(itt lltc сс I|()c()tlBaI t]llB
I]ся lia ко l l Ki]c I l I:l зilя R ltа l la Вl,з,lltl;t<ll геляt.

Il1ltt,ltl;lccttttя Kl,\I Il l]с,]lлоп(с Ilис-|,о ]al ]]]п,],J]Ilсllие llа п0|]ьчl(аlа:
Ilt,.lltoпttlttllttl. },пl,лItоN,l()LttzlRаItlо Jl1,1llcTo. IlojtIl1,1cBalIl() Ill]cдjl())liclIIlel() tta Y.tacTttltlca

Il l(я,:lа га cI]Irp,]itlla с ]lсго л()к_чNlеl{,гация. в c;lr,.tai,i. tlc l!c с зill(оllсII Ill]с.цс iilB}l Ic,lL-iабс,,lс 
itt tca: Ill]c.Ilc IaBrl сс Ilc с lilK()llcll I]|)c.llc Ia8}Ilcr]

()llttcBar сс вс с ttlttcttil.ll lltl l.] (l

/[Ir\ гIl лок},Nt l(а lla \,,iac l lIllltil

Ща-га: l1,10
Ilодtt tlc:
[-еtl1-1ги Г
( 1,1 Ie l]

illt()



5.1. ОБРАЗЕ,Ц ItA I{EIIOBO ПРЕДЛОЖЕFlИЕ tIO ОI;ОСОБПllД ПОЗtltIt{JI .]Тц 4:
"/IOCTAI}KA нА риБд ll риБнлl продуктI,1,,

ltO:
,Бр1.1кIiл" Елд _ гр. гълъБово

оТ:
Брадърс Комерс OOfl гр. Стара Загора

),l}АжАtrм1,1 дАми и господА,
IJbB връзка с обявеttаrа обществена l]орьчI(а с прс/lIIст: ,,ДостаllItа-га lla

xl)ilIIII,гcJIrIll пролукrи",рсф. Л! KC-O1-20l7-0l, обявсltа чlrс,з ltBallи(lltt<alllttltttta

сl]с-гс\lа. [}и tlредсr,авя;r,tе llaIIIeTo tleHoso пl]сдло)ксlIис за ()бособсtl:r пo}ItIlIIя.l\"!.l:
",I(tlclaBKa lla рпба ll pttбlttl пролуктrI". l<aKTo cJlclltla:

l, llредлагапtе за изпълIlсIIлlе прелlllета lla обособената по1lIlllиrl, t] сl,огвстствlIс с
\ с,jl()вItя-I,а tta общсствсtlаrа tttlръчtса- обца llcllil в разllIсI) lla l l80.00.1B
(cjlOBoNl: хп"ця/lа сlо Il оселtдессI jlelta ) .пева бсз lI.ЩС, I(оя,],о BI(jII0ttBit:

2, Едиtttl,tllиtе цени Ila lll]олчктитс tle подJIс)(а,t Ila ак]ча_лизаllи,I за Ilc|]lIt)]la }Ia

]],jIlъ_IllIсl lис l Ia договора.

_i, I lРел,'tага l la-Ta обttlа tlcHa заl ,Iзtl,bJllIeltlle l]a поI),ыlкаlаl вкJIlочва Rctl(IKll llазх():lllI IIr')

.,loclaBI(11 DDP база Ita l]ъзлtllItt tt еl tл /Иttкоr,ерпtс 20I7l в..Iiриксл" fДrЩ. гр.|'ь.ilr,бово -

|,I,;Bbtl гllаllir. обл, Стара Загора.

,{, I] с'llr,чаii. 'tc бъде отк1-1п'го lIссъ()твеlс,lвие Nlc)I(_ll), IIl)c]l"lio)(c I llI,i,e едtllII]tIllt{ l(cIltl II

обtl(ага cTtliiltrTc-|', I]Opall1,I .Itoл}cIIaтa l,cx }lI.1tlec K:l гl]сllll(а ()т lIallla сг]]аllil. сл!с cbLiIactItI
[3r, з,,ltl;клt,rсля,г да I(Jlac}lpa IlilIllaIa trdlellTa tta базir llрсд-rlо;,lссltllI е п()-Illlсli1,1 llcItlI.

5. I l1lc:l.rto;t<ctlиTc ltеt]и са ()ГIpc_(cjlcllIt пl]1,1 п l,Jl]l0 сl,() I l}c Ic I Btlc с \,с ll()ltllяl il ,за tlбl.tа.;t Battc
Ilit IIl,]c_t]ltllilIiilIa llclla оI.ilок\,N,lсI1,IаtlllяIа г]о п |)о l(е.ц),l]ата.

Nч

по
l]ед l lattпrctloBatl tle Изlrскваtлltя за качсс,гво МяDtса Iiолttчссl rro

Ел. ttetla в
.ilcBa беt
jtлс

Cтoii ttoc I rr лсI]N
бс l /IДС

]

Скl,лtllttя
taNlpa ]cHil

Разt|lасовка tlT ().Э00/0.500

кг. - ]драва, с,ьс ]aпalella
цялосг. lIвя г-

спецt tlllи,Iеt t. l\Illpllc с]]ед

ра]N{ра]яване lla Ilpяctla

рtlба. кг .i()0 2,95 l l30 ()0



6. I{сtlи te сzllвър_lи и lIc

п-lаl,с)кIItl срслс],вir.
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