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1. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

Предмет на настоящата процедура е ,,flocTaBKaTa на хранителни продукти", по вltдове II KoJIt]llec lBil
подробно описани в Техни.rеска спецификация за всяка обособена позиция.

Предпrетьт на поръчI(ата е разделен на 8 (осем) обособени позIlциtt, както следвil:

a

a

a

a

Обособена позиция Nч 1 (ОП JФ1): ",Щоставка на мляко и \,Iлечни продукти"
обособена оlиlrия jF 2,t,оП Ns2): ",Щоставка на пилешко месо, пилешки продукти lt яйца"

обосuбена озйция .,ц{i _] (оП ,фj): "floc гавка на хляб"
Обособена позиция Nq 4 (ОП Nч4): ".Щоставка на риба и рибни продукти"
Обособена позIrция Nq 5 (ОП М5): "flocTaBKa на месо, месни продукти и колбаси"

Обособена позилия Ns б (ОП JФ6): ",Щоставка на консерви Il други хранителIrи продукти
Обособена позиция М7 (ОП No7): ".Щоставка на бакалски стоки, подправки и другrI xpalllllcj]Illl
продукl и "

. обособеtла позиция Ne8 (оП NЪ8): ",Щоставка на плодове и зеленчуци"

l]осочените количества на хранителни продукти по обособените позиции в Texlttlllec l(al,il

спецификация са ориентировъчни, като Възложителят не е длъя(ен да заяви ,I-1 полуtlli цял()l()
количество, по предмета на поръчката! и не носи отговорност за това.

При изпълнение на договора Възложителят си запазва правото да наN,Iалява ил}I yl]cjtl lt]iil]il

количеството по отдел}Iите видове хранителни продукти, в зависимост от нуждиl,е си. в pa\llitlle ]lil

общата стойност на договора.
Необходимите видове и количества хранителни продуктIr ще се посочват във всяI(а I(oHKpeTIIal зltяI]liii

на Възлоrrtителя. Изискванията Ira Възлоllсителя към предмета на процедурата са подробtlt, L,llllcill]lI l!

Техlrическата специ(lикация на проIIедурата.

1.2. Срок, начt!н II място нд Itзпълненl!е:
Срок на изпълненпе 8 /осем/ месеца от датата на подписване на договора иJlи .Ilo tlзrlеl]пl]аltе llil

количеството.
Нд.rrrн на изпълнение доставките на хранителни продукти ще се изв,ьрrпват по ,]ал]]l(ll ll.]

възлоlrtителя.
Срок за Itзпълненпе на конкретната заявка на Възложителя - до З /Tprl/ календарIllt ltllll ()l

JaTaTa на полуrIаване на заявката от Изпълнителя.

Поръчката ще се изпълнява чрез лериодични доставки в количества, определени в изпращаIllil,с jl()

Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА,Щ,

Място на лlзпълнение: DDP база на Възло;кителя /Инксlтермс 2017l в,,Брикел" ЕА!. г1l.Гыrr,бово -

Извън града, обл. Стара Загора.

1.3. Вариантност на техническата и цепова оферта
Не се допуска да се представят различни варианти на офертата,

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 и чл, 49 от ЗОП да се счита добавено ,.иJlи eKl]lll]a]leH llll"ll"
навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация. техIlическа o]lr,Illiil_

техниаIеско одобрение или технически еталон по чл. 48, ал, 1, т, 2 от ЗоП, Kal(To tt когаlо ci]

посочени модел, източник, процес, търговска марка, цатент, тип, конкретен произход или проItзв(]jlс'l l]().

При доставка на еквивалент да се посочи еквиваJlента. В случай, че се предлага eкBllвa;lclll_

участникъттрябвададокаlItесподходящисредства,вклlочителночрездоказателстватапочrr,52оr'J()ll.
че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванIlята, опрелеJlеIll! ()l

техническата спецификация.

1.4. Условпя за форпrrrране на цените:
- Rалута - валутата да бъде в български лева .



- друfи условия за формиране на цената:
L{ените в офертата Еа участника да са без ДДС и да включват всички разходи на Изпълнителlt пt'l

изпълнението на поръчката, вкJ]ючително доставката до мястото на изпълнение, посочено по горе,

I_{ените трябва да бъдат твърди и необвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)кIIll

средства, форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в документацията за участие.
Плащането се извършва в срок до З0 дни след издаване на фактура - оригинм, издадена съгласно

чл, l33 от З,IИС, двустранно подписан приемо - предавателен протокол, без възражения и предстхвяlI(,

на данъчна фактура. Срокът за плащане започва да тече от датата на последно представения докуlчtент.

1.5. Крптерий,tа оценка на офертите: икономически най-изгодна оферта, изразена чрез HaЙ-lttlcttit

цена.
За нуждите на оценката на подадените оферти, участниците трябва да посочат: единична lleHa I1

обпiа стойност.
Формиране на цената, която ще участва при оценяването предложената единична цена се

умножава по прогнозните количества.
Кшкулираната обп{а цена е само за целите на оценяването на офертите, като KoHKpeTHIll,e

доставки ще се заплащат по предложената в офертата единична цена за съответното реално дост2lI}сlI()

количество,
Прогнозна стойност на процедурата по обособени позиции (ОП) е:

о оП Ns 1: ",Щоставка на мляко и млечни продукти" 12 500,00 лв., без ,IИС.
. оП Np 2: ".Щоставка на пилешко месо,пилешки продукти и яйца" 20 000,00 лв,, без,ДДС.
о оП Л! З: "!осrавка на хляб"- 10 000.00 лв., без ДДС.
. оП JrlЪ 4: ",Щоставка на риба и рибни продукти"- 2000,00 лв., без ,Щ,ЩС,

о оП ЛЪ 5: ",Щоставка на месо, месни продукти и колбаси"- 155 000,00 лв, без ДДС.
о оП Ns 6: "Щоставка на консерви и други хранителни продукти - 1200,00 лв., без IИС.
о оП Nq 7: ",Щоставка на бакалски стоки, подправки и други хранителни продукти " 1l 000,00 лв., без

ддс.
о оП Nq 8: "!оставка на плодове и зеленчуци"- 1з 500,00 лв., без ДДС,

Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за учаlстI]е. с

цел договаряне на по - благоприятни условия за възложителя.
На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (единична и обща) по-висоI(Ii ttт

първоначално предложените в офертата. Възложителят има право да отстрани участнItк. койго е

предложил цени (единична и обща) по - високи от първоначално предложенIrте в tIлика с цен()в()

предложение.

1.6. тие:
- Удостоверение за регистрация на обект за производство и търговия с храни
-Удостоверение за регистрация на транспортно средство гtо чл. 246, ал. 1 от Законit зtt

ветеринарномедицинската дейност /за обособени позиции I,2,З и 4l
1,7. Докчменти пrrи доставка:

При всяка доставка Изпълнителят са задължава да представи на Възложителя следните докуN,lенl,tl.
гарантиращи произхода и качеството на доставените хранителни tIродукти:

- серmuфttкаtп за проuзхоd u качесmво оп проttзвоOumеля, Dе'кпараtlttя за съоmвеmсm(lче lt.,tl! Ор,l,a

LlзLlскуем оm европеitскоmо ч HaL|LloHaлHo законоdаmеitсmво dокуменm, акmуа,ееll л;ъlt ()lпlctltlct tttt

dосmавкаmа.
- ,Щокуменmumе по чл,245, ал, 2 оп,t ЗВМ! lза обособени позиции 1,2,З и 4l
- факmура - opuzuHa_,t,

- прuемо-преDаваmелен проmокол,
1.8.ГаDанция за изпълнение на договопа:
Гаранцията за изпълнение е в размер на 4Yо от стоЙността на договора. Представя се преди подписваIIе
на договора в една от следните форми, по избор на изпълнителя: парична сума; банкова гарitнц1.1я;

застраховка. Когато гаранцията е парична сума тя следва да се преведе по банкова сметка: IB:\N:
BGl4UNCR700015217]9468, BIC КОЩ: LINCRBGSF, Уникредит Булбанк А!, клон Стара Загора.



2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
2.1. Техническа спецификации - за ОП Nр1: ,,Мляко и млечни продукти"

ль
по

ред

наименование
Срок

изискванпя за качество на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка ПрогlrозIIсl
колlllIес,гв()

1

Българско кисело
краве мляко

' lll., ' ,"

Кофичка - 0,400, с
масленост З.6 %. гладка,

блестяща повърхност,
специфичен вкус и аромат 15 дни
на кисело мляко, на всяка

капачка да е отразен срок на
годност.

l0 дни кг 4649

2
Българско прясно

краве мляко

Опаковка кутия - 1литър,
Прясното мляко е

пастьоризирано с масленост
_З,2 %, Вкус специфичен,
, слабо сладникав, без б мес.
страничен привкус. Мирис
спечифичен. без нелрияr на
миризма. Етикетирано на

български език.

4 мес. л 4з20

) Краве масло

Опаковка - 0,125кг., с цвят
светло жъJI , п,Iасленост не

по-NtаJ] о от 82Yo. l мес' 20 дни кг 10

о !оставяните млека и млечни продукти да са без добавени растителни мазнини, оцветителlI II

консерванти.

2.2. Техническа спецификации - за ОП 2: ".Щоставка на пилешко месоrпилешкп продуктII lI яiiц:t"

N9

по

ред

наименование
Срок

изисквания за качество на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка Прогнозrrо
КОЛIIIIеСТВО

l Пиле грил

Птиците да са замразени с
минимаJlно тегло не по-
ниско от 1300 гр и не по-

високо от 1500 гр.
Обработено - без

вътрешности, външен вид
бледояtълт без видими

]\,1еханични повреди. Не се 
б МеС'

допускат ледени късове във
вътрешнооста на IIиJIето и в

полиетиленовите
пликове.опаковани в

полиетиленови торбички по
1брой.

4 мес. ](г j209

2
Пилешко бутче

Опаковано в тарелка,
заN{разено с външен ви 

б мес.
бледоrкълт, без механич и

повреди.

4 мес. кг 1 510

Пилешки Опаковани в тарелка по б мес. 4 мес, I(г 25l



з

воденички 0,500 кг., замразени и добре
почистени. Специфичен

NIиDис }I свеж вид.

4
Пилешки дроб

Опакован в тарелк,а
замразен и добре почистен. 

б мес.
Специфичен мирис и свеж

вид.

4 мес. кг ]а)

5

Пилешко филе

Опаковано в тарелка,
замразено, без разкъсвания a 6,aa.

цвят типичен
за бяло пилешко месо.

4 мес, кг 200

6
яйца кокоши 15 днli бр lбl60

Яйцата и опаковките следва да са маркирани съгласно чл. 5 и чл.6 от Наредба Nql о,L 09,01.2(X)lJ r

относно Изискванията за търговия с яйца.

2.З. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л! _3: "ЩocтaBltil ll1l ]i.rLIбl'

J\9

по

ред

напменование
Срок

изискванйя за качество на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка Пр<iгнозно
KoJIIIllecTl}o

1

Хляб бял тип Стара
Загора

Разфасовка от 0,700 кг.,
опакован индивидуа"тно в
пликове, без деформации, 3 дни

добре изпечена с не лепнеща
кора

3 дни бр l52з0

о !оставяните хляб и хлебни изделия да са в срок на годност, отбелязан върху всяка отдс,rl]lll

опаковка, Хляба да е произведен в деня rla доставката, Продуктите да са с ниско съдър)IiallIIIе Itil

мазнини, сол и/или захар.

2.4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ 4:"Щоставкit Ila 1ltIбlt tt

рибнrr продуктIr"

J\ъ

по

ред

ндипrенованrле
Срок

изисквания за качество на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка ПрогIlо,lllо
колIlllеcTl}o

1 Скумрия замразена

Разфасовка от 0,З00/0,500 кг.
- здрава. със запазена цялос t.

цвят- 18 мес.
специфичен, мирис след

размразяване на прясна риба.

12 мес. кг 400

2.5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ 5: ".Щоставка на }leco!

месни продуктп и колбаси"

]\с

по
ред

наименованlrе
Срок

изискванпя за качество на
годност

Срок до
изтl|чане

от
Мярка ПрогrlозItо

KoлIltIecTBo



год}Iостта

1 телешко шкембе

В разфасовка - калъп от 20 кг.,
замразено, добре почистено с 

б мес,
цвят и

мирис - специфични.

4 мес. кг 1з0

2 Свински дроб
В разфасовка- плик по 1 кг.,
замразен, добре почистен с б мес.
цвят и мирис - специ(lични.

4 мес. кг 50

_] Свицскg; ърДи
Екстра качество, белени,

охладени, с цвят и мирис на 3 дни
прясно месо,

З дни кг 106()

4 Свински врат
Вкстра качество, без кост

охладени, с цвят и мирис на З дни
прясно месо,

3 дни KI, 1 1_+ 
j

) Свински бр
Екстра качество, без кост
охладен с цвят и мирис на З дни
прясно N,Ieco, без сланина,

З дни кг 71 8()

6 Свинско бон филе

Екстра качество, охладено, с
цвят и мирис на прясно месо З дни

без сланина.
З дни кг 1()0

7
Свинско контра

филе

Екстра качество, охладено, с

цвят и мирис на прясно месо 3 дни
без сланина.

3 дни Kl, 850

8 Наденица тънка

В тарелка по 10 бр. по 0,120
кг., мляна, заN{разена с цвят - 45 дничервен, мирис и вкус

свойствен за наденица.

30 дни Kl, 672

9 Кайма

Разфасовка по 1кг.,

универсална 60/40, замразена,
хоNIогенна маса, цвят б мес.

бледокафяв до червен, вкус
умереносолен.

4 п,rес. I{г з5]2

10 Кебапче

Разфасовка в тарелка 10 бр. по
0.080 кг., замразен

полуфабрикат, с чиста, гладка
повърхност без разкъсвания, с 

б МеС'

цвят бледокафяв до червен и
мирис свойствен.

4 мес. бр .+9()20

11 Кюфте

Разфасовка в тарелка 10 бр. по
0.080 кг., замразен

полуфабрикат, с чиста, гладка
повърхност без разкъсвания, с 

б МеС'

цвят бледокафяв до червен и
мирис свойствен.

4 мес. 0р 696]2

1,2 Кренвирши

Свински uхладени с чисlа
гладка повърхност без петна,
повреди и грапавини. I{вят 15 дни
кафяво червеникав, с мирис

специфичен и приятен.

10 дни кг бllJ

1з Суджук телешки

Разфасовка вакуум с
подковообра-зна форма.

IJъншна повърхност гладка без З МеС'

петна, paBHoMei]Ho раз-

2 мес, кг з54



пределени парчета месо,

14 шпеков колбас

Разdlасовка от 0,250кг. до 1кг.,
външна повърхност чиста,

леко набръчкана, цвят З мес.
KatPeH и каво-червен икав и

мирис свойствен.

2 мес. кг l]00

l5 Камtчия
Разфасовка от 0,3 до 1кг,

външна повърхност чиста и 15 дни
мирис свойствен.

l 0 дrrrl кг l ()()

16

' i,, , ' , , '

Телешка JIуканка

Разфасовка от 0,200 кг, до
0,300кг., външна повърхност

чиста, леко набръчкана, разрез 30 дни
на повърхност с равномерно
разпределени парченца месо,

20 дни кг 480

17
Маrседонска

Ilаденица
Охладена с чиста външна

повъ]]хност и свойствен мирис 15 ДНИ 10 дни I(г бtjtj

18
Агнешка дроб

сърма

-Разфасовка замразена, добре' почистени с цвят и мирис 
14 мес.

след размразяване -

специфични.

9 лtес, кI, 480

. Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5 Уо от общата маса lI HIlcI(()

съдържание от 1,5 % от сухото вещество).
. Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини (за малотрайните колбаси lle повеtjс

от 16 % , а за трайните - не повече от 26 Y,, от общата маса) и намалено съдържанлIе на сол (lil
малотрайните колбаси не повече от 1,5 %, а за трайните не повече от2,2 Уо).

о Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветителIt и да са с [lttcl!()

съдъря(ание на сол.

2.6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ .J\} 6: "flocTaBttrt ttrt

консерви п други хранителни продукти"

N9

по

ред

наименование
Срок

изисквания за качество на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка ПpoI,1roзlto
колIlrIест,l]о

l IJаревица сладка

Разфасовка в кутия от 0,300
кг. до 0.500кг. Качество

първо, зърна цели, течност-
бистра, бледоltсълта, Зб МеС'

херметически затворени и
стерилизирани.

24 мес. кг l2

2 Консерва гювеч

разфасовка от 0,680 до 1кг,
качество първо

с равномерно нарязани 12 мес.
зеленчуци, хермет.затворени и

стер.

8 мес. кг ]6-{

з !ом.пюре

разфасовка от 0,680 до 1 кг,
хер\,tетически затвор. 

12 мес.
и с герил из иран и. хомо l енна
смес, гладка консистенция

8 мес. кг 66

4 !ом.консерва разфасовка от 0,680 до 1кг, 12 мес. 8 мес. I(г



неоелени, KaLI.

първо,цели! червени, здрави от

един сорт,залети с домат.
заливка, без

утайка,херметически
затвоl]ени и стерилизи1].

5

разфасовка от 0,680 до lкг,
кач, първо

шушулки цели или нарязани,с 12 мес.
бистра за_пивка,херметически
заl,ворени и стерилизиl]ани.

8 мес. кг 1]

6
коно.кисели
краставички

разфасовка от 0,680 до 1кг,
кач.

л ьр во. п рибл изи,l ел но еднакви 
12 мес.

по големина с приятна хрупк.
месеста част, с бистра заливка,

херм.затворени и стерил,

8 мес. кг 7),

7
JIrотеница по БС 01-

201 1

- 
разфасовка от 0,300 до 1кг,

кач.
първо.еднородна. гъсlа. фино I2 мес.

или едро смляна маса с
червен цвят и специф,вкус,

херм.затвоI]. и стерилизирани.

8 мес. кг 222

о Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а стеl]плllзIllli]l]lll!,
плодове - с ниско съдържаIIие на захар] без синтетични подсладители, оцветителп l] IioIlccl]Blll]lll

2.7. ТЕХНИЧЕСКА СПВЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Лi 7: "fioc,t,:rtlltir ttlr

бакалски cтoKtI, подправки и други хранIlтелнrl продуктп "

Ns
по

ред

наимеrrование изисквания за качество
Срок

на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярк:r Прогlrо lllo
кOлIIlIсстl}о

] Брашно
Бяло пшенично тип 500 по УС

01/2011 гlаке,г 5 кг,
6 мес. 4 мес. кг 576

2 Сол
Готварска, йодирана, екстра

качество,разфасовка пакет по
1 кг,

l2 п,rес. 8 мес. кг .+l0

J Боб
Зрял добрулlкански,

раз(tасовка пакет по 5 кг.
24 мес. 16 пtес. l(г 65]

4 Фиде Разфасовка - пакет по 0,400 кг. 24 мес. l б мес. I(г 8з

) олио
Слънчогледово двойно

ра(rинирано.разфасовка l0
литра

12 мес. 8 мес. л l6]()

6 Ориз
Бял бисерен 1качество,

разфасовка пакет 5 кг.
24 мес- 16 мес. l(I, 1l85

7 Кllсел продукт
Киселинност 67о, разфасовrtа -

5 литра
24 мес. 16 мес. бр .+20

8 Нишесте
Пшенично, разфасовка

0,060кг. в плик.
24 мес. 1 б мес. бр

9 Грис Пшени.rен, разфасовка - пакет
l кг.

10 мес. 6 мес. кг 1]]

10 Грухана пшеница Разфасовка - пакет 1 кг. 24 мес. 16 п,tес. кг 10



11 Захар

Кристална двойно рафинирана,
качество първо, сухи,
неслепеrIи еднородни
кристrrли, сладки без

страничен привкус, разфасовка
до 5кг

12 мес. 8 мес. I(г t l6()

12 Леща

Леща I-Bo качество, от здрави,
средно големи зърна с високи
вкусови качества в разфасовка

пакети по 1 кг.

2zl мес. l б плес. кг l0

lз МJкф", '
Първо качество. разфасовка -

0.400 кг.
24 мес. l б мес. кг 86

14 Маслини
Черни трапезни, качество

първо, без страничен вкус и
миризма, разфасовка - 5 кг.

l0 мес. 6 мес. кг 50

15 Ванилия
Разфасовка - паrtетчета 0.002

кг.
12 мес. 8 мес, бр l600

lб Чубрица Разфасовка -0.100 кг. 12 п,Iес. 8 пtес. бр j-+()

17 Черен пипер
Млян, разфасовка - 0.100 кг.,

вкус - парливо лютив.
12 мес, 8 мес, бр 1920

18 Червен пипер
Мляя сладък, разфасовка -

0.500кг
l2 rrrec. 8 мес, кг з5

19 !аф.лист Разфасовка -0,008 кг, 12 мес, 8 плес. бр 1.1()

20 .Щrкодлtен Разфасовка 0,010 кг. l2 мес. 8 мес. бр 558

21 Канела Раз(rасовка 0.0l0 Kr .. vляна. l2 мес. 8 мес. бр з2t)

22 Кимион Разфасовка 0.0l 0 кг.. vлян. 12 мес. 8 мес. бр ,+0

2.8. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИИ - ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Nэ 8: ".Щостltвкir tIir

плодове и зелеячуци"

N9

по

ред

наименованrlе изпсквднrrя за качество
Срок

на
годност

Срок до
изтичане

от
годността

Мярка ПрогrlозIttl
колlltlес 1,1]o

1 Чушки

Пресни, цели, здрави, чисти, с
незасъхнаlr връх, без
вредители, повреди и

присъствие на чужди частици,с
плодова дръжка.

J дни 5 дни кг l60

2 Спанак

Тъмно зелени твърди листа,
без петна и наранявания,

све}ки, чистиl без чужд мирис

или вкус,

7 днlт 5 дни кг 1з4

J Тикви.tки

!ъллtина от l5 до 25 см. без
механичtIи повреди, месеста

част сочна, незагрубяла с
типично оцветяване.

7 днп 5 дни кг 200

4 fiомати пресни
Чисти, гладки, с форма

типична за сорта. без пеr на и

дефекти.
7 дни 5 дни кг 194]



5 Патладrкан

Месеста част сочна,
незагрубяла, с типично за

сорта оцветяване без кухини, с
плодова дръжка.

7 дни 5 днlл Itг 22

6 Моркови

Кореноплодни, пресни,
правилно о(lормени, цели,
гладки, неразклонени, без

дефекти.

7 дни 5 дни кг 257

7 ГрQи 1.р,есчи,

Свежи, чисти, без присъствие
на чужди частици, без

вредители,без чужд мирис или
вкус,

7 дни 5 дни кг 400

8 Зеле прясно

Главесто - здрави, цели зе-цки,
tIисти, незавехнали, оформени

с големина и окраска,
характерна за сорта

7 дllи 5 дни кг 24l 5

9 Картофи

Кlrубени в добро качество,
, злравl], чисти, непозеленели,
непокълнilли! без вредители и

повреди.

7 дни 5 дни I(г 2519

10
Краставици

пресни

Свежи, цели, здрави" добре
оформени, без признаци на

пожълтяване.

'7 дни 5 дни кг 1858

11

Замразени
зеленчуци

Микс, екстра качество,
разфасовка пакет 2,5 кг.

6 мес. 4 мес. кг j()

1,2 Зелен грах
Замразен, екстра качество,
разфасовка - пакет 2.5 кг.

6 мес, 4 мес. кг l1]

1з Лимони
Свеяtи, цели, здрави, без
загнили части, с типична

форма и оцветява}Iе.
7 дни 5 дни кг 10

14 Кромид лук

Зрял - луковици цели, здрави,
напълно развити, с плътна и

суха външна обвивка, без
механични повреди,

'7 дни ) дни l(г 1 67l

15 Чесън cvx

Луковици цели, здрави,
напълно развити и добре

оформени скилидки, с плътна
и суха външна обвивка,

7 дни 5 дни I(г .+8

16 Магданоз
Връзки - свеrrtи, чисти, без

чухц мирис или вкус с цвят
зелен,

J дlти 5 дни връзка l20_5

2.9. Общи технIlчески IlзискванIlя за Ilзпълненllе на поръчката:
2.9.1. Изпсквания за качество:

о Хранителните продукти трябва да са безопасни, годни за консумация в съответсl,вltе с .tll,]() trt

Закона за храните.
о Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за храниl,е и l4злilllе}ll],lе

въз основа на него подзаконови нормативни актове.
о flоставяните хранителни продукти към датата на доставката трябва да бъдат в срока на голI loc,l, ll

да бъдат с остатъчен срок на годност IIе по-малко от 2/3 от целия срок на годност на KoHl(l)eIl1l]JIl

продуItт,
о flоставяrrите хранителни продукти да бъдат със здрави опаковки с ненаруrпена llялост ll .I(()(r1,1)

търговсItи вид. Опаковките да са подходящи за транспортиране на съответния хранителеIl пI]од)lli,l ll :lil



го предпазват от замърсяване, намокряне, разкъсване, разпиляване, разливане, от заlvр,ьзRаIIе lIjlll
прегряване.

. опаковките да съдържат данни съгласно чл. l0 от Закона за храните и llаредба 2Зl l 7.05.200 l г,

2.9.2. При пзпьJIнение предмета на поръчката да се спазват изискванlлята Hil сJlедlIII,lс
Itорматпвни актове, oTIlocиMll към доставяните продукти по съответната обособена позIIlIlIrI:

о Закон за храните, !В, бр.90 от l5.10,1999 г., в силаот 1.01.2017 г., изм., бр,58 от 18,07.f017 г.. lr

сила от 18.07.2017 г., изм. и доп., бр. 63 от 4.08.2017 г., в сила от 1.01.2018 г.
. Закон за ветеринарномедицинската дейност, обн., !В, бр. 87 от 1.11,2005 г. изпr, flB бр. 5ll от

18,07.2017 г., в силаот 18,07.2017 г.

ито се въвеждат хармонизирани европейскIt тандартll. li,]lll

(със или без ръководство), или Признати нациоt{а Itи TexIIlttlcc](lI

и),
i НаредбаNslот26януари2016г.захигиенатанахраните,!В,бр,l0от5,02.2016г;
. наредба Л! 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствllе на ttl)eclill

плодове и зеленчуци9 обн., !В, бр, 4З от 8.06.2010 г,, в сила от 8.06,2010 г., изм. и доrl., бр. 7l llr
lЗ.09-2011 г., доп., бр. 44 от 'l7,05.20l3 г.

о Наредба Nq 5 от 09.02.2015 г. за максиI\{ално допустимите количества заN{ърсители в \l]alIllle.
обн., !В, бр, 14 от 20.02.2015 г., в сила от20.02.2015 г.

. наредба N! 16 за хигиенните и ветеринарно - санитарните I-1зисквания за c,bxpiiнrl]]a IIс ll
използване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти,

. Наредба Np 2l от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чllс,Iо,гi,l,I,а ilil
добавките, предназначени за влагане в храни,

. Наредба М 8 от 1 6,04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в хранитеJ
о Наредба Ns 35 от 23-03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване Hit tl(lrttltta;lett

контрол върху суровини и храни от я(ивотински произход,
. Наредба за изискванията към храните със специално предназначение,
. наредба за специфичните изисквания към млечните продуктиJ

о Закон за Be,l ери нарн омеди ци нската дейност
. Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, !В, бр, J()2 rlr

|2.12.201,4 г., в сила от 13.12.2014 г,;
о I lаредба 2 от 23.01 .2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназнаLIенIJ ,]а l(()}l j 0li l с

xpaHlr, !В, бр. 13 от 8,02.2008 г.;
о Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предN{етl.i l,ej pilзJI]t.lllll

от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ЩВ, бр. 51 от 26.06.2007 г., {В, бр. 30 о,г28.0З.]0()1 l.:
о Наредба Nq 4 от 19 февруари 2008 г, за специфичните изисквания при произtsодс l l]() l ().

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговиrI ll ll\1cl(illIe Ilil
пазара lla мляко и i\4лечни продукти! !В, бр,2З от 29.02.2008 г.;

. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, !В, бр. 114 от 6.12.2002 г.;

. Наредба l от 9.0l,2008 г. за изискванията за търговия с яйца, !В, бр. 7 от 22.0l,2008 г.;
2.9.З. Хранителните продукти следва да са етикетирани, съгласно:

. Закона за храните

. наредба за изискванията за етикетирането и представянето на хранитеJ flB, бр. 1()2 tlr
12.12,2014 г,, в сила от 1З,12.20i 4 г,;

2.9.4. ИзискваrIия за качество и безопасност на доставяните хранителпи продуктrr:
. При доставките за отделните видове продукти трябва да бъдат спазени изискваtIlIята liьлl

разфасовката им, посочени в техническата спецификация на всяка обособена позиция, flrrcTaBrllltttc
артикули трябва да отговарят на изискванията за качество и безопасност съгласно Заttона за xl]llнlll,c, ll
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане. fia отговарят на IiзлIс ltBal I i I] яl,а ]li]

съществуващите български стандарти, които въвеждат европейски или международни c,IarIл.lI],1,Il. llrlll
еквивалентни. Всяка доставка да бъде удостоверена с документ за датата на производство l]a съ()т]]е l lll1,1

продуItт и срок на годност. Храните да са годни за консумация. !оставяните продукти се пl)rl]l|]\,ilialJil l

задължително със сертификат за произход и качество от производителя, декларация за съответс,tвlIе l].lll
друг изискуем от европейското и национzlлно законода]елство документ, актуален къlчl l(itгa,la llit



доставката. При всяка доставка на хранителни продукти се изготвя IIриемо-предавателеl] tll]oTolioll ,]iI

лолучепите количества, към който се прилагат съпроводителни документи за качество, срок на го.цIlос I

и произход/сертификат на доставените стоки.
о !оставяните храни трябва да бъдат етикетирани съгласно изискванията на РеглалIенl (li())

1169/2011 от 25 октомври 201 1 г. за предоставянето на информация за храните на потребtr,гелlltе. Зaltrillit
за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на хранитеJ .r]B. бр, l()2 tlr

12.12.2014 г.! в сила от IЗ,12.2014 г.
. Изпълнителят осигурява за своя сметка подходящ транспорт при извършваIIето tla доставl(lllе .rL()

базата rrа Въз.гtояtителя, в рамките на работното време на Възлоrrtителя и при спазване на вътl]еlllllll1,е \,\

стdа и/или използваните съдове за транспорт на храни да се лоддържalт (Illcl tl. l}

добро състояние i,T да пЁедоставят условия, които не ltозвоJlяtsа,l, зам,ьр(-:яtsаrtс на храни,lе.
о Използваните от Изпълнителя транспортни средства трябва да ослIгуряват зilпазl]аllс 1ltl

превозваните продуктLl от повреди, както и на опаковките. без замърсяване. намокряне, разl(,l,с I]al ld.

разпиляване. разливане, от замръзваItе или прегряване.
. Транспортирането на продуктите от )Itивотински произход да се извършва с ,гl]alllclloplllll

средстI]а регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 246, ал, 1 от Заlttlгtlr tlt

ветеринарномедицинската дейности отfоварящи на изискванията на Регламент (ЕО) 852 от ]0()-1 ra

хигиената за храните и Наредба Nч 5 от 25.05.2006 г. за хигиената за храните;
. Опаковките на продуктите да са здрави, с ненарушена цялост и подходящи за транспортлI|]ttI Ic llil

съответния хранителен продукт, с етикети на български език, съдържащи информаtlия заl l]иjl|l IIil

стоката, производителя, качеството, дата на производство и срока на годност. Гlри устаtltlвяване ttlt

НаРУШеНИе На ЦеЛОСТТа На ОПаКОВКаТа, ХРаНИТеЛНИТе ПРОДУКТИ Не Се ПРИеМаТ }I ЗДП:liIII(2l1 t)l

Възлоltсителя, а ще се връщат се на Изпълнителя, който от своя страна се задължава да ги заNIеtIIl с }loLlll

о Ако в срок от 5 (пет) работни дни от доставката Възложителя констатира доставена/rtлt с гokilitl с

отклонение от качеството и срока на годност, които се иЗиСКват, Същите Следва дtl Се под]\IСI]rll- ()I'

Изпълнителя за срок до 24 (двадесет и четири) часа от кон е на несъответствие,tо. l(il0,0 l}сllчIill
произтичащи от тази дейност рzвходи са за негова c]lleTKa,

Изготвил:
K;1ctc Lt.t t upct К,

правила за достъп.
. ПревЬ5нцф сРел



З. ОБРАЗЕЦ НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л}

...... i,,...........
(посочете Л! ll llNIe на обособената/те позllцllя/u, за която/копто участва участI.1lll(ът)

ffO: "БРИКЕЛ" ЕА!
град гълЪБово

от:

Адрес за ко есIIоIIденция:

контакти:

Р ttзп,t aLtlatlle-цrt tt c-lt etllKct,,

Банка: - град / клоtt / офис: ,,.,.,,.,.,,.,,....,l..,....,...........

*Коzсtпtо упсmrll!къm р чулк,Оесmраrlllо юрLtdL!ческо _пuL|е, ваjlуlпсlпlсl lrct бспtкос;сtпlсt cjIeпlKtl L,.,lеОбd ()|l

бъс)е в бl,;tzctpcKtt ,,teBct

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата първоначална оферта за участие в обявеI]ата о,г l]llc
обществена поръчка с предмет: ,rЩоставката на хранителни продукти за нуждпте на ,,БрlIIiе.l"
ЕА!", реф. Л} KC-0I-2017-01, обявена чрез квалификационна система, като подаваме първонаtJаJl llll
оферта в частта за обособена позлlция.]\Ъ ...........:

(посочете М и име на обособената/те позицrrя/и, за която/които участва участникът)
при условията, обявени в документацията за участие! поканата и приети от нас.

l. .Щекларираме, че сме запознати с документация за участие, проекта на договор и усJlовllяlа lla

обявената от Вас обществена поръчка.

2, Съгласни сме с поставепите от Вас условия в документацията, проекта на договор. ]Iolizl]tilla l]

техническата спецификация и ги приемаN{е без възраlкения.

З. !екларираме, ale приемаме условията за изпълЕение на обществената поръчка, зilл())IiсIll] l]

приложения към документацията за участие проект на договор,
4. Щекларираме, че към датата на подаване на настоящата оферта, няма промяllа в обсlоrll,е_llс l l,!il l il

декларираIlи от нас в заявлението за участие в квали(Ьикационната систеI\,IаJ чрез l(оятt) е tlt]ltilctttt

настоящата поръчка.

5. !екларираме, че срокът на валидност на нашата оферта е 5 месеца, от дarтата която е посоrIена за дilтlt

на получаване на odlepTaTa.

6. Щекларираме, че посоченият/те от нас подизпълнителlи, в заявлението за BKлK)ttBlllle lj

квалификационната система, ще изпълняват (сlп',tсва се dела в ')% Ll deilloclllt!пe , liolllrlo l!|L,

Ltзпъ.lttstвtt/lll поdчзпъlLнtttпе,ця/ltпlе ) - l71оLlксппа се попълвсц ако е пpltJIoJKIt.тIo,



1. Опис /поdпttссttt tt поdпечсttпсtrtl на всички документи. съдържащи се в офертата lla участIll]litl.
lоферпlсttпа се преdсmавя окоуп,qекmовсlна в папка, *{lacbop, кпllо Bcrllo ol1l пр11.11о)rе llllrllпlt ()]11

11сlсlпояLL|аmа оферпtа слеdва da е обособено, обозначено/

2, Пълномощно, упълномощаващо лиIIето, подписващо предложението на Участника и цялата свър,Jдtlil

с него докуlчIентация, в случай, че не е законен представител.

Зсtбе:lеэtсксt: представя се само ако това лице не е законен представител.

З. !екларация по чл.6, a,,t.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари,

4, Предложение за изпълнение на поръчката.

5. I{eHoBo предЩожение ('гiлик с надпис ,,Предлагани ценови параметри")

6, flруги документи и доказателства по преценка на участника

В случаit .te се преdспlсtвяm мосlпрu mрябва Оа cct опакованLt ottlde,,tlto оm oфeptt,tttllltt, t]le L,L,

обозltачаваil по начLtн,, опl койmо dа е вuDно Ko[t zu преdсmсrвя, {l ко?сlпlо е пpLt,IOJl(l1.1|o ll JLl lio|t

о б ос о б е н ct по зLtцLlя с е о п! l а с яl11,

Ktlzolпo учасmнчк поdавп оферmсl за повече оm edHct обособаtсt позчL|Ltя, в опаковлiспllat з0 BL,JIliu ()1]l

п()зuцLlllпlе се преlсmавяlп пооmdелно ко,l!плекtпуванLI Технлtческtt преd,поttсеltttst tt tlпu)ellttt llellpo jl:l(l|lllll

I1.!lIKoBe с tlчОпllс ., ПpeD.ltt"tttt tt l|elloGtl пLl],1(!.|!ttпрlI",

!ата:

Подпис:

( t t.l t е ч r| al t lt-,tttsL)



4, ОБРАЗЦИ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1, оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА пор,ьtlIiАl,А tl()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ N} 1: ,,МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"

До:

,,БрикЕл"ЕАд гр.гълъБово

оТ:

i, |,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме fiашето техническо предложение за изпълнение на обособена пo,tlltlllrl
.J\Ъ1: ,,Мляко и млечни продукти" по обществена поръчка с предN,Iет: ,r.Щоставката на xI)ilIIl!l,c.lItIll

продукти",реф. Лi KC-O1120I7-0l, обявена чрез квалификационна системаJ в съответствие с TexIlllчL,!liil
спецификация и изисквания на възложителя.

Предлагаме да изп;лним пълният предмет на поръчката. изискван от Възлолtителя,

Предлотtението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение,.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придърп(аме точно към указанията tIa ВъзлоlttIIl сltя.

техlлическата спецификация, общите изисквания и към всички действащи нормативни актове. пl]аi]l1]]ll l]

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предлоltсените от нас условия са както следва:

1.Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяNIе следните храIIIIтелIIII

jтg наимевованttе

прЕдпожЕниЕ нл учАстн1.1кл

изцсквапия rд
качеств0

Сро к
на

годност

Срок
до

tlзтича
fiе от

годносг
т^

количес
тво

кг./л./бр

изfiсквания за

качество

Срок
ва

годност

Срок
до

llзтича
не от

годност
Tal

колllчес

тво
кг./л,/бр

П potl lBtlltlt l с. t.

cT|)llllil l lrl

ll pol| }\ ()]l

l

Българско
кllсело краве

мляко

Кофичка - 0,400, с
маслеllост 3,6 7о

гладка, блестяща
повърхност,

спецt.l(lи.tен вкус л
аромат на кL]село
Nlляко! на всяка

капачка да е
отразен срок на

годност.

I5 дни l0 дни 1649

2
Българско

лрясно краве
мляко

Опаковка кутия -

lлитър. Прясното
мляко е

пастьоризирано с
масленост з,2 0/о.

Вкус слечифичен,
слабо сладникав,

без страничен
пDttвкус. МиDис

6 мес. 4 Nlec. 4з20

зАдАниЕ нл възлож[lтЕля



Jг! I,1a ппrе HoBall пе

здлАl l 1.1 li IlA въз,цожrIтЁ,rlя
ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНЛlКД

I,1зпсквлния }а

клчество

Срок
до

лiзтllчл
lle от

годност
та

Количес
тво

кг./л./бр

изискв!tния за
кач€ство

Срок
на

годIlос-l,

Срок
до

llзтича
не от

годност
та

Количес
тво

кг./л./бр

Проtrзводtt l c,lt,

cTl)1l H1l llir

np0ll ] \ojl

спецlt(l)ичен, без
нелриятI{а Nl лIрL,зN]а.

, ETttKeTitpaлo
бългаOскIl езI

Краве масло

опаковка - 0,125кг.,
с цвят светло 

'](Ълт,масленост не по_

мшtко от 82 oZ.
l пл ес, 20 днt.t l0

Зобелеlкка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецll(l) и I(ltцI lrl llii
процедурата, като отляво са попълнени данните за хранитеJ-Iните продукти! зададени от Възло)I(I1,1eJ lrl, il
Jтдясно трябва да опише своето предложение. включително производител и cTpal]a Ila пl]оl],Jхоjt lla
х ран ителните продукти.

2. Срок за ltзпълнение на поръчката: 8/осем/ месеца от датата на подписването l]а,лоl,оL]оl] lljlII

до изчерпване на количеството.
3, Начин на изпълненIlе - доставките на хранителните продукти ще се }Iзвършват по зilяl]кLt Ilд

възложителя,
4, Срок за доставка - до З lтриl календарни дни, считано от датата на получаване на заявкпта (),I

изпълнителя.
5. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определен}I в Iiзпl)аulаIIlIlс

до Изпълнителя заявки, съобразяо нуждите на ,.Брикел" ЕАД.
6. Място на доставка: DDP база на Възложителя /Инкотермс 2017/ в ,.Брикел" ЕА!, гр,Г-ь:lьбtlвtl

- Извън града, обл. Стара Загора.
7. !екларираме, че доставените о,г нас хранителни продукти:
о щg бъдат придружени с необходимите документи за гаранция и качествоi
. къv даlа,lа на доставкаlа ще да бъдат в срока на годl{ос,l и ше бьдат с oclaltbtlell clll]l\ ||,|

годност не по-малко от 2/З от целия срок на годност на конкретният продуItт.
8. Гарантираме! че ще отстраняваме за наша сметка rrоявилите се недостатъци, yc,taнol]ellll lll)ll

предаването на хранителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци в предвIiдеIl ll l,e зх

това срокове.
9. Срок за замяна }Ia доставени некачествени. неотговарящи на действащIlте стаltдirlllIl

хранителI]и продукти, с нарушена цялост на опаковката и непълно етикетирани в paMKl.ITc IIit ]-l
(двадесет и четири) часа от констатиране на несъответствието! като всички произтI.ltlащll от Til]ll
дейност разходи са за негова сметка.

10. !оставените видове и количества хранителни продуItти ще са съгласно IIзискваното ol
Възлоlttителя качество и ще отговарят на действащите стандарти, като при устаноtsено ol,KJloнelltlc.
същите ще бъдат подпtенени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото предло)I(е}Iие,

1 1.,Щоставяниr,е хранителни продукти ще отговарят на изискванията на Закона зat xl]|llll]]c lI

издадените въз основа IIа него подзаконови нормативни актове.
12. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР система за yпpill]-ilcl l l lL,

безопасността на храните. (ако е прилояtимо)
13.Приемаме плащането на доставените хранителни I]родукти да се извършва в срок j(O ]() l(llll

след издаване на фактура - оригинал, издадена съгласно чл. 133 от З!flС, двустранно подписаlI пl]Ilслll)
предавателен протокоlI и представяне на данъчна фактура. Срокът за плащане започва Jla ,letlc оl

датата на последно представения документ,



зttпознсtпlц сме u прuемалле слеdнumе чсловltя tto Възложиmеля:
- Кtl,цttчесmвапtа посоче Ll в Технчческсtпlсt спеtlttфttкtrцtчt llCl поръчкаmа ctt орllенll1чровъLlt !l!, Kul11o

Възltоэtсuпlеляп1 не е dllъж:ен dа зсtstвtt Ll поJlучL! л|rt-цоtпо коllLlчесtllво по преd.л,tеtпсl ll0 пор,l,|lл;Otllal ll Ilf ILo(,ll

о m?оворнос l71 за пlовсl.
- Прlt. ttзпълненttе Hct dоzоtlорtt Въз,цоэюumе,,tя сч запозва прсlвопо dct ltct-ltct-цsttict l!.,!t! ,l,ве,L!г1(!6L!

коtlrчесlпвоlпо по оmdе,цнtt BtldoBe храltttmелнчtпе проDукmLt в pa.|lKLlпle ttct обttlttпtсt L,l]1It[tltt,L,I)l l!,t

0о?оворtt,
- Необхоdttцltttпе BltOoBe L! ко.lllчесll1в{l хр(пllппе,цlILt проdуt;пltt Ll|e се посочвсlп въ{j (]сякtl tioн;peп1llat з(lя6];(l

t t а Възлоэtсttпlе-,Iя,

Пълномощнсi, упълноN,lощаващо лицето, подписващо предложението
свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забе-,lеэtс,ка: преОспавя се cc:-tlo аlo tпова.Iul|е не е зсlкоIlен преdсmrвчпtе.l
Опuсвапl се всччlilt i)clKy,ltettпltt, коLпIlо възлоJtL,llлпе,lяlп е ttзttсксt:t пt,l пl, ],б
!руги документи и доказателства по преценка на участника

на Участника и цл jla,Iil

.Щата:

Подпис:

(ttll е u r|а.лru,пtut)



4.2. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ изпълнЕниЕ нА поръчкА],А ll()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ:2 "flОСТАВКА НА ПИЛЕШКО МЕСО, ПИЛЕШКИ ПРОДУlt]'ll Il
яЙцА,,

До:

"БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

. , . . . . . , . . , . . , . . , . , . , . : , , . , , . : . , , . . , . . , , , . , . . . . . . . . . . . . . lP. .,,.,.,,.,,,..,,,,,,.,,

УВЛЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото лредставяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособеllit
позицIля Nli 2 ".Щоставка на пIlлешко месо, пилешкш продукти и яйца" по общественl гI()l),l,|lliil с

предмет: ,,.Щоставката на хранптелни продукти",реф. ЛЪ КС-01-2017-01, обявеttа lll)c}

квалификационна система, в съответствие с техническа спецификация и изисквания на възло)I(итеJIл.

Предлагапле да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлолtителя,

Предлоясеrrието за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнен.tr]е,

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възлtl;titltе tя.

техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи нормативl]!1 aKTot}e- lIpilI]Il]lil Il

стандарти! които се отнасят до изпълнението на поръчката,

Предлоlкени,ге от нас условия са както следва:

1,Предлагамrе при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните xl]al I I l,l-c lj ll ] l

продукти:

}ъ нOI'менован е

злдАнl,! Е нл възJожитЕля ПРЕДЛОЖЕНI,tЕ НА УЧАСТНИКА

изисквания за
качество

Срок
ва

годност

Срок
д0

изтrtча

не от
годRост

та

Количес
тво

кг./л,/бр

}lзисквания за

кдчество

Срок
на

годност

Срок
до

uзтича
не от

годност
тя

колfiчес
тво

кг./л./бр

П poltlBorttl l e.l.

cTpatlii llil
ПРО|l t\O]t

l Пиле грил

Птицllте да са
заN,Iразени с

п,t пниN,l;l,лно тегло не

по- ниско от l З00
гр и не по- Bllcoкo

от I500 гр.
Обработено - без

вътрешностtl,
въяшен вид

бледолtълт без
вllдtlми ]\{еханичн!t

гtовреди. Не се
допуска,l, леден1.I

късове във
вътрешнооста t]а

пилето и в
пол!lет1,1леновите

лл икове.опаковани

6 мес 4 мес, з209



Jtg наименование

зАдднllЕ нд възложитЕля прЕдложЕниЕ нл учАстн 1,1l{A

и]lлсквпнuя за

качество

Срок
на

годност

Срок
до

пзтпчл
не от

гOдност
та

Колuчес
тво

кг./л./бр

изисквания за

качество

Срок
на

годност

Срок
до

цзтltча
не от

годност
та

кол чес

тво
кг./л./бр

Проtlзво/ltt l c.l,

cTP,lIIn llil
п p0l l l\ ()л

в полllетиленови
торбички ло l броЙ.

Плtлешко
бутче

с)паковаI{о в

тарелка, зап,lразено
с външен вид

бледожълт, без
механrlчни

повl]ед1.1.

6 пл ес 4 ]uес l5 l0

Пилешкt{
воденич kll

опаковани б

тарелка по 0,500
кг,, замразени Il

добре почIlстени,
СлецIlфичен м trptlc

и cBe)l( вllд.

6 плес, 4 шtес 25

,l
Пt.lлешки лроб

Опакован в тарелкlа

замразен tt добре
почIlстен,

Спечtlф11.1ен tMttpttc

ll свеrк вuд.

6 мес 4 п,l ес 282

)
Пилеlu ко фtlле

олаковано в

тарелка! замразено!

без разкъсвания с
цвят тиличен

за бяло лилешко
месо,

6 мес, 4 мес, 200

6
яйuа кокоши

Размер L 20 дни l5 днп ]6l60

Забелесrcко: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата специq)Itкlll ltlJl llll
процедурата, като отляво са попълнени данните за хранителните продукти, зададенrI от B,b,]JIOiIiI t l eJ lr. il
отдясно трябва да опише своето предложение, включително производител и страна на пl]оtlзх():l Ilil

хранителните продукти.

2. Срок за изпълнение на поръчката: 8 месеца от датата на подписването на договоl] tlJlll _L()

изчерпване на количеството.
3. Начин на изпълнен[tе доставките на хранителни,ге продукти ще се извършват по зarlвliil llil

възлоllсителя,
4. Срок за достлвкlt - до 3 /три/ кfu,Iендарни дни, считано от датата на получаване lla заявl([Iа lll

изпълнителя.
5. 11оръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени в ltзIlpalllilllltlc

до Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАД.
6. Място на доставка: DDP база на Възложителя /Инкотерм с 2011 l в ,,Брпкс.п" liД/{,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.
7. fiекларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
. ще бъдат придруж9ни с необходимите документи за гаранция и качество;
. към датата на доставката ще да бъдат в срока на годност и ще бъдат с остатъчен срок tlil гOдlI()сI

не по-малко от 2/з от целия срок на годност на конкретният продуl(т.



8. Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци, ycTa]llo]]elIll lll)ll
предаването на хранителните продукти или по-късно появили се скрити недос,гатъци в прелl]Iл jletl l1-1-e ].t

това срокове.
9, Срок за замяна на доставени некачествени, неотговарящи на действащите стандартtI xpaНl.t,гe,]llItt

продукти, с }Iарушена цялост на опаковката и непълно етикетирани в рамките на 24 (двадесет 1.I чст}tl]]I)
alaca от констатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази дейност раз\о](lI clt jil
негова сметка.

10, .Щоставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно изисквано,l,о ()l

Възлотtителя качество и ще отговарят на действащите стандарти, като при установено O,гKlIolIeItlIe.

същите ще бъдат подменени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото предло)IiеlIIIе,

11..Щостпвяните хранцтелни продукти ще отговарят на изискванията на,Заtsона за xl)aIIlITc ll
издадените въз ocrroBa tiа него подзаконови нормативни актове.

12. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР систе\,rа за упl]аl}JlсIIIIс
безопасността на храните. (ако е прилолtимо)

1З.Приемаме плащането на доставените хранителни продукти да се извърIхва в срок до З0 дIItl cltt,_i

издаваIIе на фактура - оригинал) Iiздадена съгласно чл. 1ЗЗ от З,Щ,ЩС, двустранно подплIСzlII lil]llc\Io
предавателен протокол и Представяне на данъчна фактура. Срокът за плащане започва да Telle оI jlilг|tlil
на lIоследно представения документ.

Запознати сме и приемаме следните условия на Възлоясите_ля:
- Коли.lествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъ(I}ll l, lill,I()

Възлоlttителят не е дJIъжен да заяви и получи цялото количество IIо предмета на порът{ката I.1 lle llOcll
отговорност за това.

- При изпълнение на договора Възлоlкителя си запазва правото да намалява !IлI4 )/Bejilltlal]il
количеството по отделни видове хранителните продукти в рамките на общата стойност на договоl]LL

- Необходимите видове и количества хранителни продукти ще се посочват във всяка I(OH](pellla

заявка на Възло)t(ителя.

Приложения къ]!1 предложението за изпълнение на поръчката:
Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предло)Itението на Участlrика lt llя-lll lil

свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.
Забелеlкка: представя се само ако това лице не е законен представител
Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т. 1 .6

Щруги документи и доказателства по преценка на участника

ffaTa:
Подпис:

(име и фамилия)



4.з. оБрАзЕц 1-IA тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнвниЕ нА поръчкАтл lI()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИJI ЛЪ 3: "ДОСТАВКА НА Х,|lЯБ"

До:

,,БрикЕл,ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

гр. ...,......,..,.,....,.,.,

увАжлЕмЙ'дДЙ и гсiсподо,

С настоящото представяме нашето техtlическо llрслJlожсние за изll,ьJlнение Iltt сtбосtlбсltit
позицllя Лi 3: ".Щоставка на хляб" по обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставкатл Hil lpil lIII,l,c.]l l I l l

продуктlr",реф. Л! KC-01-20l7-0l, обявена чрез квалификационна система, в съответствlле с Te\IIll(Iec]iiI
спецификация l.t изисквdнид на възло)Itителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоlttителя,

Предлоя<енlлето за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълI{ение.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придърх(аме точно към указан}Iята на Възло;Itl Il е:lя.

техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи нор]\lативнIi актове. пl]авltJIа ll

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предлотtените от нас условия са както следва:

1.Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните \[]аllIiтс_гll t lt

продукти:

.}in

l

[IatIMeHoBaHlIe

злдлниЕ нА в,ьзложлlтЕля
прЕдложЕниЕ нА учлстllrlкА

1,Iзrrскванuя за

качество

Срок
на

годност

Срок
до

llзтпча
l{e от

гOдност

тп

колItчес
гво

кг./л./бр

llзпсквания ]а
качество

Срок
на

годност

Cl}oK

до
изтича
не от

годност
та

количес
тво

кг./л./бр

lIpottlBo,ttl rc r

с I l)illlx llil
ll|)olll\ll l

хляб бял тип
Стара Загора

Раз4)асовка от 0.700
кг,. ollaкoвall
индпвидуtlлIlо в

llл1.1кове, бсз
дефорпtаtlии. лобре
изпечена с не
лепнеща коDа 3 лнrr ].t l52з0

Забелелккп: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецлl(l)икаtllJя lIil
процедурата, като отляво са попълнени данните за храните.rIните продукти, зададени от Въз.lо;lttlте:tя. lt

отдясно трябва да опише своето rrредложение! включитеJIно производител и страна на пl]оиз\о]l ]lil

хранителните продукl,и.
2, Срок за изпълнение на поръчката: 8 месеца от датата на подписването на договоl] lljlll ;ц)

изчерпване на I(оличеството.
3. Начrrн на изпълнение - доставките на хранителни,tе продукти ще се извърIlIват по заявliа llll

възлотtителя.
4. Срок за доставка - до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на получаване на,]ilяr]ка]lа ()l

изпълнителя,
5. Поръчката ще се изпълнява чрез периодиаIни доставки в количества, определени в ll,]пl)altllllllllc

до Изпълнителя заJIвки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАД,



6. Място на доставка: DDP база на Вьзложителя /Инкотерм с 20l7l в ,,Брпке;r" EAl,
гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

7. .Щекларираме, че доставените от нас хранителни продуItти:
. ще бъдат придружени с необходимите док}^4енти за гаранция и качество;
. към датата на доставката ще да бъдат в срока на годност и ще бъдат с ocTaз-bLIeH срок Htl 0,oitlIocl

не rrо-малко от 2/3 от целия срок на годност на конкретният продукт.
8. Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъцrI, ycTal{oBclilI ll])ll

предаване,го на хранителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци в предвI]деIIIIlе,lil
това срокове.

9. Срок за замяна на доставени FIекачествени, неотговарящи на действащите стандартI,I x}]llllti,le]lllll
продукти, с]нарудJrе алялост на опаковката и непълно етикетирани в рамките на,24 (лвалесет Il ,Icl,tll)ll)

часа от констатира е Ёа несъответствието, като всички произтичащи от тази деr'iност р:lз\одlt cll til

негова сметка.
10, .Щоставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно !tзисttвtlll()т() ()l

Възлотсителя качество и ще отговарят на действащите стандарти, като при ycTaнoBetlo ol,I(j]OI lcll l Ic.

същите ще бъдат tтодмонени напълно в раl!1ките на срокът по точка 9 от настоящото предло)l{енljе.
11.,Щоставяните хранЙтелни продукти ще отговарят на изискванията на Закона заr храtlttlё tt

издадените въз основа на н9го подзаконови нормативни актове.
12. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР система за упраl]леIlllс

безопасността на храните. (ако е прилоlкимо)
1З.l1риемаме плащането на доставените хранителни продукти да се извършва в срок ло З0 дtltл c';tc;1

издаване на фактура оригинал, издадена съгласно чл, l3З от З!!С, двустраFIно подпиСаII пl]LIе]\l()

предавателен протокол и представяне на данъчна фактура. Срокът за плащане започва да ,I,ече о I jla l|l l iI

на последно представения локуп,lент,

Запознати сме и приеп{аме следните условия на Възлояtи,геля:
- Количествата посочени в Техническата спецификачия на поръчката са ориентliров,ьчl I }l. I(tll(i

Възлоrкителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на порып(ата II не Il()c11

отговорност за това.
- При изпълнение I{a договора Възложителя си запазва правото да намалява иJIII ),L}eJilILli]l]il

количеството по отделни видове хранителните продукти в рамките на общата стоЙност на лог()в(lIlll.
- Необходимите видове и количества хранителни продукти ще се посочват във всяка I{oIIlil)e,I,Ilil

заявка на Възложителя.

Прилоlltения към предложението за изпълнение на поръчката:
rIълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника I.1 ]lяJlаlа

свързана с него документация. в случай. че не е законен представител.
Забелеltска: представя се само ако това лице не е законен представител
Олисват се всички документи, които възложителят е изискаJI по т.1.6

.Щруги документи и доказателства по преценка на участника

f]aTa:
Подпис:

(име и фамилия)



4.4. оБрАзвц нА тЕхFIиLIЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръLlliлl,л lI()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л! 4: "ДОСТАl}КА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ"

До:

.БрикЕл,ЕАд _ гр.гълъБово

о'Г:

увАжАЕми,дfi рIи 
;4 господА,

С настояпlото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обособсltit
позIIцIIя j\Ъ 4: "Щоставка rIa рпба и рпбни продукти" по обществена поръчка с предN,tет: ,,fiocT:tBttlt,t,it
H2l хранителнп продукти",реф. J\Ъ KC-01-2017-0l,, обявена чрез ttвалификациоI{[Iа cllcTeNlil. l]

съответствие с техничеqка спецификация и изисквания на възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлолtителя.

Предлолtенlлето за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпъл}tеllliе,

При изпълнение лредмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Въз-цо;lttl,t,с,l я,

техI]ическата спецификация, общите изисквания и към всички действащи HopMaTIlBHll актове. lll];t|]|l |.l II

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката,

Предлотсените от нас усllовия са както следва:

1.Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните xpaIIIlTc]Il1ll

продукти:

-Y!r наuмевование

ЗАДЛНИЕ НА ВЪЗЛОЖI,1ТЕJЯ
прЕдложЕниЕ нА учАстнllItА

и]искванпя за

качество

Срок
на

годност

Срок
до

llзтllча
пе от

годност
тп

количес
тво

кг./л./бр

изисквпвпя за
качество

Срок
на

годвост

Срок
ло

ll]тпчп

годност
та

Колпчес
тво

кг./л,/бр

Проtlзволtr l c.l.

стрпl|п l lll
llpoll }\()]l

I

Ск),Itрия
заNIDазена l8 lrec ]2 пrес ]00

Зобележка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата спецtrt|IIкаtlt l lt Irlt

процедурата, като отляво са попълнеци данните за хранителните продукти, зададени от Възло;Iiи lеltя. lt

отдясно трябва да опише своето предлох(ение, включително производител и страна на IIро}lзхо]( ll.]

хра}tителните продукти.

2. Срок за изIIълнение на поръчката: 8 /осем/ месеца от датата на подписването на договор llJIlI

до изчерпване на количеството.
3. Начин на изпълнение - доставките на хранителните продукти ще се извършват по заявl(ll lla

възлоrrсителя.

- гр, .,..,.,..,....,....,..,..



4. Срок за доставка - до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на получаване Hat ,]ilяl]lilllit ()l

изпълнителя.
5. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества! определеFIIл в изп|]irll(аlllllс

до Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.
6. Място на доставка: DDP база на Възложителя /Инкотерпrс 20l7l в ,,Брllкел" EAj(,

гр.Гълъбово - Извън града, обл, Стара Загора.
7. !екларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
. ще бъдат придружеllи с lIеобходимите документи за гаранция и качество;
. къNI датата на доставката tце да бъдат в срока на годност и ще бъдат с остатъrIен срок на t,o]{lloc l

не по-мfulrко от 2/3 от целия срок на годност на конкретният продукт.
8, ГаЁаiттипаме, чF ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатыttl, yc,I,aнoBel]ll lll)]t

предаването на хРанителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци в предвrlдеllllте зll
това срокове.

9. Срок за замяна на доставени некачествени, неотговарящи на действащите стандарт1l xpallllтe-llIIl
продукти, с наруrпена цялост на опаковката и нелълно етикетирани в рамките на 24 (лвалесет и ,Ie,Illl]II)

часа от констатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази дейност раз\одIt cil iil

негова сметка.
10, !оставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно изI]сi(вагIоl() ol

Възлоясителя качество И ще отговарят на деЙстващите стандарти, като при ycTalнoBello OTIiJlOIIc,lltl(,.

с,ьщите ще бъдат подменени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото предло)liсllllс,
11.,Щоставяните хранителни продукти ще отговарят на изискванията на ЗакQна зt] x|)illll],lс ll

издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове,
12. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР систеп{а за )/гll]aBlletlllc

безопасността на храните. (ако е прилотtимо)
13.Приемаме плащането на доставените хранителни продукти да се извършва в срок до 30 дltllt clte.1

издаване на фактура - ориг}Iнал, издадена съгласI{о чл. 13З от З!.ЩС, лвустранно подписаII lll]lle\l()
предавателен протокол и предс,гавяне на данъчна dlaKTypa. Срокът за плащане запоtIва да Terle оl ла l il l il

на последно представеI.1ия докуN{ент.

Запознати сме и приемаме следI{ите условия на Възлоlки,rеля:
- Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са opIreHTIlpoB ьч tl Il. Iiill()

Възлоltсителят не е длъжен да заяви и получи цялото Itоличество по предNlета на поръчката Ii lle lloctl
отговорност за това.

- При изпълнение на доIовора Възложителя си запазва правото да IIаN{аJIява l,lлLi yBcJIIl(laBlt

колиLIеството tIо отделни видове хранителните продукти в рамките на общата стойност Hll дог()воI]il,
- Необходимите видове и количества хранителни продукти ще се посочват във всяка I(OHKl]elltil

заявка rla Възложителя.
Прилоrкения към предложението за изпълнение на поръчката:
Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предJlожението на Участltика lt tlrlJli] lil

свързана с него докуIuентация, в случай, че не е законен представител.
Забелелска: tтредставя се само ако това лице не е законен представител
Описват се всичк!I документи, които възло)Itителят е изискал по т.1,6

!руги докушленти и доказателства по преценка на участника

flaTa:
Подпис:

(име и фамилия)



4.5. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръчIiА,l,,,\ ll()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\} 5 : "flOCTABKA НА МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И КОЛБАСI{"

До;

.БрикЕл,ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

увАжА Ем и,длми и. господА.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнеIIие на обособсIl1l

позиция ЛЪ 5 : ".Щоставка на месо, MecпIl продукти и колбасиl' по обществена поръчка с пl]е.1]\Iеl:

,,.Щоставката на хранителни продукти",реф. J\Ъ KC-01-2011-0l, обявена чрез квалифиt<а I lt]o}I ]Iil

система, в сiотвеiствие,с техническа спецификация и изисквания на възложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от Възлоlките,пя.

Пред.лолtението за изпълнение на поръчката съдържа едиЕ вариант за изпълнение.

- При изпълнепие предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на Възлсl-,tttt-t-е.пя.
,lехниlIесl(ата спечификачия. общите изисквания и към всички действацl,и норl\Iагивни акlо}зе. lll)illtll lil ll

стандарти, които се отнасят до изпълнеI{ието на порьчката.

Предлоrrtените от нас условия са както следва:

1.Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяN,Iе следните xpallllTc,цltll
продукти:

J$r наlIменованпе

ПРЕЛIIОЖЕНИЕ НА УЧАСТIlItКД

и]исквавtlя ]а
качество

Срок
яа

годност

Срок
до

lIзтl(чд

не от
гOдност

та

количес
тво

кг,/л./бр

Срок
нл

годност

Срок
до

изтича
н€ от

годност
та

l{олllчес
тво

кг./л./бlr

Проtl tBo,trl r с. r

cl pilllil tlil
проtl ] \ ();l

Телешко
шкепtбе

В раз(lасовка -

калъп от 20 кг.,
замразено, добре

почлlстено с цвят tl

млIрис
спецtIфltчнrr.

6 мес. 4 мес. lj0

2 Свински лроб

В разфасовка- пл ик
по l кг., заплразен,

добре ло.tистеrr с

цвят 1.I l\лирис -
спецt.tфичнлt.

6 шлес, 4 Nlec 50

Свински гьрдt.t

Екстра качество,
белени, охладен!l, с

цвят rl Nlllpljc на
прясно месо,

З дни 3 днtl l060

,1 CBlrr;cKlt врат

Екстра качество,
без кост охладени, с

l{вятиNllpl.icна
прясно месо,

] днlt 3 дни l l4з

гр. ....,......,....,.,..,.,.

зАдАнrlЕ нд възложитЕля

изисквания зд

качество



]\ъ наltменование

зАддниЕ нд възлож!lтЕля прЕдложЕнllЕ нл учАстнlIкА

Срок
до

изтича
не 0т

годност
та

Срок
до

изтичл
не от

годност
та

количес
тво

кг./л./бр

lI;rоtlзволtt l e.l,

c,1,1}allil п1l

ttроlll\ол

Свински dyi

Екстра качество,
без кост охладен с
,цВят и ly ирftlс на
rlрясно пlесо. без

сланllна.

j днrl З дни 71 80

6
CBlrHcKo бон

(lиле

Екстра качество,
охладено, с цвят л

мир[lс на прясfiо
месо без сланrtна,

З дни з днl{ l00

1
CBttHcKo

контра филе

Екстра качесrво,
охладено: с цвят ll
]\IllptIc ]la прясно
|!leco без слаиииа,

j дни З дни 850

tl
Наде н l.] ца

тънка

В тарелка по l0 бр,
по 0.120 кг,, мляна,
замразена с цвят -

червенl мирис rt

вкус cBoilcTBeH за
надени ца.

45 дни З0 дни 6,72

9 Кайпла

Разфасовка по l кг,,

универса,rна 60/40,
замразена,

хомогенна маса,
цвят бледокафяв до

червен, вкус
умереносолен.

6 мес. 4 мес. з522

]0 Кебалче

Раз(rасовка в
тарелка 10 бр, ло

0.080 кг., замразен
полуфабрикат, с

чиста, гладка
повърхяост без

разкъсванI,IяJ с цвлт
бле,lокафяв ло

LlepBeH и
Mltpllc cBot-lcTBeH,

6 мес, 4 мес, 49020

ll Кюr]lте

Разt|асовка в

тарелка I0 бр, по
0.080 кг,, замразен
полуфабрикат, с

чtlста, гладка
повърхност без

разкъсванllя, с цвят
блелокафяв до
червен It мl]рис

cBoI:icTBeH,

6 мес. 4 мес, 69612

12 КренвI.1рши

свинскtt охладени с
чиста гладка

повърхност без
петна, повреди и
грапавини. Цвят

кафяво червеникав,
с миршс

специфичен I,t

l5 дни l0 днI.I бl8

изисквания зд

качество

Срок
на

количес
тво

кг./л./бр

изисквания за

качество

Срок
на

годност



}'9

зАдАниЕ нд възлож}lтЕля ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНllКА

1,1зrlскванliя ta

качество

Срок
до

llзтичя

та

Срок
на

годност

Срок
до

и]тича
не от

годност
та

количес
тво

кг./л,/бр

Проlllвоцll l c.l,

cI pilllll lln
'проll ]\ол

пl]l]ятеI]

l] CylllcyK
телешкll

Разфасовка вакуум
с подковообра-зна

форма Външна
повърхност гладка

без пеhна,
paBHoNlepHo раз_

лределени парчета
месо.

] ptec, 2 мес. з54

14
Шлеков
колбас

Разфасовка от
0,250кг, до lкг,,

външна повърхност
чистаJ леко

набръчкана, ltвят
ка(lенпкаво-
llepBeHIIKaB lt

Nlирпс свойIствен

з мес, 2 мес, ]300

I5 Камчtля

Разфасовка от 0,З

до lкг, външна
ловърхност чиста rt

мирис свойствен,

l5 дни l0 днrt I00

lб
Телецка
луканка

РазtРасовка от
0,200 кг до

0,300кг., вънtчна
ловърхност чиста!

леко набръ.lкана,

разрез на
ловърхност с
paBHo]!lepHo

разлределенlJ
парчеllца ]чесо,

30 дни 20 дни 480

l7 Македоllска
надеI]llца

Охладена c.II,icTa
външна ловърхност
и cBoi.lcTBeH ]uирr'tс

1 5 днtl 10 дни 688

]8
Агнешка лроб

сърNIа

Разфасовltа
за]uразеIIа. добре

лочистеttи с цвят LI

м I lpLIc

след ра]Nlразяване -

специфичrlи,

I4 i{ec 9 мес, 480

Забелеэкка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техни.tеската спецtl(i)llI(аl tI lя llil
процедурата, I(aTo отляво са попълнени данните за хранителните продукт1.I, зададенli от Възло)IilI l-c,]Ir. ll

отдясно трябва да опише своето предложение, включитеJIно производител и cTpalla Hai lll]oll,]\(),,L ]lil

хранителните продукти.
2, Срок за лtзпълнение на поръчката: 8 /осем/ месеца от датата на подписваtIето lla догtll]о}] l1-1Il

ло изчерпване на количеството,

наuменованпе

Срок
ца

и]исквания зд

качество
годност



3, НачIлн lla изпълненпе - доставките на хранителните продукти ще се 1.Iзвършва,{, lIO заJI]]Iill tla

Възлоя<ителя,
4. Срок за доставкд - до З /три/ календарни дни, счиl,ано от датата на получаваIIе Ila заявIiаIа ()l

изпълнителя.
5. Поръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени в liзгll)llltlallll1c

до Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕА!.
6. Място на доставка: DDP база на Възложителя /Инкотермс 20l7l в ,,БрIIrtе.lI" liA,][,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.
7. !екларираме! че доставените от нас хранителни продукти:
. ще бъдат придружени с необходимите документи за гаранция и качество;
. кьм лагата tla 4оставката це да бьдаr в срока на годнос,l и ше бьдаr с оста,lыlен с|)ок llil li)lIl(l\ |

не ло-малко от 2/З от целия срок на годIlост на конкретният продукт.
В. ГаралIтираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци! ycTaltot}ellrl lIl)Il

предаването на храIlителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци в предви;\енti,I€ зil

това срокове.
9. Срок за замяна на дос]авени некачествени. неоlговарящи на дейсrващите стхндар,lll \pallItlc.lllll

продуIси, с нарушена цялЬст на опаковката и непълно етикетирани в рамките на 24 (лвалеСеt,tl .le,[tilllt)

rlaca от констатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази дейност раз\одlt cil lil
негова сметка.

10, !оставените видове и количества хранителн1l продукти ще са съгласно изllсltlзаII(Iго ()l

- Възлолtителя качество и ще отговарят на действащите стандарти, като при ycTal{oBello отl(л0llеl]llс.
същите ще бъдат подменени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото предJIо)кеI I l Ie.

11. Щоставяните хранителни продукти ще отговарят на изискванията на Закона за \palIIITc lI

издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.
12. Участлtикът, който представлявам llMa разработена и внедрена НАССР систеNlа за )1пl)аllJIеlll]с

безопасностга на храните, (ако е приложимо)
13.ПриешIаме плащането на доставеlIите хранителни продукти да се извършва в срок ло j0 днIt c,lc,,(

издаване на фактура оригинал, издадена съгласно чл. 1З3 от З!flС, лвустранно подписаIл пI]llс\It)

прелавателен протокол и представяне на данъчна фактура. Срокът за плащане започва да TeLle о1 ]la,l it l ii
на последно представения докумеI]т.

Запознати сме и приемаNIе следните условия на Възложителя:
- Коли.rествата посочени в Техническата спечификация на поръчката са орI]ентировъLtн ti. kill()

Възлолсителят не е длъ)Itен да заяви и получи цялото колиIIество по предмета на поръчката Il Ilc Il()cll

отговорност за това.
- При изпълнение на договора Възлоrкителя си запазва правото да 1lамалява иJIl.l yBeJlllllalla

колиtIеството по отделни видове хранителните продукти в ра]чIките на общата стойност Ita доГОВоРХ,
- Необходимите видове и количества хранителни продукти ще се посочват във всяка I(oIII(l]cllla

заявка на Възлолtителя.

Прилояtения къп,l предJIожението за изпълнение на поръчката:
Пълномощно, упълномощаващо лицето, rrодписващо предложението на УчастItиttа I1 ll)I]lil lil

свързана с него документация. в случай. че не е законен представител.
Забелеltка: представя се само ако това лице не е законеlI представител
Описват се всички документи, които възложителят е изискilл по т.1.6

!руги документи и доказателства по преценка на участнltка

.Щата:
1Iодпис:

(име и фамлrлия)



4.6. ОБРАЗЕЦ НА ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪrlliАТl\ ll()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИJI J\! 6: "flOCTABKA НА КОНСЕРВИ И ДРУГИ XPAlII.i'ГEJlllll
продукти"

До:

.БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

С настоящото представяме нашето техническо предлох(ение за изпълнение на обособt,trit
позиция Л! 6 : ",Щоставкд на консерви rr други храIIптелнп продуктrr" по обществена lIорьчlill с

предмет: ,,.Щоставкатр на хранителнлI продук,ги",реф. ЛЪ KC-01-20l7-01, обявеrrа tlllc ]

квалификационна система; в съответствие с техническа спецификация и изискван1,1я на възло}t(1,1,геJlл. ,

Предлагаме да цзпълним пълният предмет на поръчката, изискваII от Възлолtителя.

.- I1редложенllето за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълIIенIIе.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придърп(а]uе точно към указанията на q,].,]ло;,lill l с,l)L

техническата спечификация, общите изисквания и към всички действащи нормативни актоl]е, IIl)al}lI]lil l]

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Пред.лоrrtените от нас условия са както следва:

1,Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните xpatlllгejlll]l
продуItти:

.\} н^именование

ЗЛДАНЛIЕ НА ВЪЗЛОЖI,IТЕЛЯ
прЕдложЕнI,IЕ нА ytIAcT}l 

1.1 liA

ll]IIсквitlrпя за

качсств0

Срок
пл

годност

Срок
до

лtзтtlчд

tle от
годвос l,

та

количес
тво

кг./л./бр

Срок
на

годност

Срок
до

изтича
не от

годяост
тп

колlIчес
тво

кг./л./бр

Проll]водll гс.l,

cT|}aIlil lln
llpoll t\(l]l

l
Царевица

сладка

Разt|rасовка в кутия
от 0,300 кг, до

0.500кг, Качество
първо! зърна целrI!
течност- бистра,

бл едо лсъл та,
херN,IетI.1чески

затворенl1 и
стерI.1лUзиранп,

Зб мес, 24 мес, 12

) Консерва
гIовеч

разфасовка от 0,680
до 1кг, качество

лърво
с равноluерно

нарязан l.t

зеленчуци,
хермет.затворени 1.1

стер.

12 мес, 8 мес, 264

изпскванпя за

кдч€ство



л'ц [IallMeHoBattиe

ЗЛДАНИЕ НД ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
прЕдложЕниЕ нА учлстltllкА

изшсквания 3а

кач€ство

Срок
на

годност

Срок
до

пзтlIча

не от
годност

та

колпчес
тв0

кг,/,r./бр

Срок
вл

годност

Срок
до

изтича
не от

годност
та

Колпчес
тво

liг./л./бр

I Ipoll tBo,1ll l t.l,
cTpaIlil lla
llpoll ]\(,]l

з Дом.пюре

разфасовка от 0,680
до 1 кг,

;*ермеlltческtt' заr вор,
Ii стер}lлllзиранLt,
xo]\,IoTeHHa смес,

гл адка
конслстенция

12 мес 8 vес. 66

Дом консерва

разtРасовка от 0,680
до l I(г, небелёнх,

кач.
първо,цел!t;

червенл, здравI1 от
едIjн сорт,зfLцетIl с

доNлат.

залtrвка, без

ута й ка,херплетrrческ
lI затворени и

стерилIlзир.

l2 мес, 8 шtес.

)
Конс,зелен

фасул

разфасовка от 0,680
до lкг, Ka.t. първо
шушулкll цел11 илlл

нарязанлt,с бtлстра
заливка,херметичес

Kll
затворенлl l]

сте р Llл l.{зира ни,

l2 Nlec. 8 rv ес l2

6
конс, кисел и

краставички

разфасовка от 0,680
до 1кг, кач,

първо,приблttзител
но еднакви по

големина с прrlятна
хрулк,

]\,tececTa част, с

бrtстра заливка,
херм.затворени tl

стерил.

l2 мес, 8 пtес,
,72

1
,]Iютеница ло
Бс 0 ]-20l l

разфасовка от 0,З00
до lкг, кач

първо,еднородна,
гьста, фtrно l.rлtt

едро сNlляна маса с
tIepBeH цвят и

слечиф.вкус,
херм.затвор. и

стерилизирани.

l2 мес. 8 мес. 122

Забележкп: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техни.Iеската спецrld)IiliаL(llя IIа

процедурата, като отляво са попълнени данните за хранителните продуктиl зададени от В,ьзJожIl,ге"llr. ll

отдясно трябва да опише своето предложение, включително производител и cтpal{a IIа llpoll,]\ojl lIll

хранителните продукти.
2. Срок за изпълнение на поръчката: 8 /осепл/ месеца от датата на подписването tlа дого]]оl] ll]lll

до изчерпване на коJlичеството.

изискванuя за
качество



З. Ндчин на пзпълненIlс - доставките на хранителните продукти ще се извършва,г по заяв|(а lttt

възлолtителя,
4. Срок за доставка - до З /три/ кfu.]ендарни дни, считано от датата на получаване на заяl]l(атil ()l

изпълrrителя,
5. 11оръчката ще се изпълнява чрез периодични доставки в количества, определени в liзпl]ащаlltl l-e

до Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" EAfl.
6. Място на досl,двка: DDP база на Възложителя /Инкотерм с 2017l в ,,БрIlке"ч" EAJ(,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.
7. .Щекларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
. ще бъдат придружени с необходимите док}п4енти за гаранция и качество;
. към датата на дос]авкага ше да бъдаr в срока lla годност и це бъдат с остаl,ъчеlI срок llil ll)llltl( |

не по-ма:lко от 2/З от целия срок на годност на конкретният продукт.
8, Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъцLIJ )/cT:lltoBeltIt lll)ll

предаването на хранителни,ге продукти и]Iи по-късно появили се скрити недостчrтъци в лреj(I]ll.r(еt lll ic ia

това срокове.
9. Срок за заiияна ца доставени некачествени, неотговарящи на действащите стандарl,I.1 xl]iltlIt,l,eJlllll

пl]одук,Iи, с нарушена цяJlост на опаковката и непълно етикетирани в рамките на 24 (двадеСет ll .Iel,lц)ll 
)

tlaca от Itонстатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази дейrrост раз\одlI cil i.l

негова сN{етка,

10. ffоставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно изLIсквчtIlото (),l-

'.- Възлолtитеllя качество и ще отговарят на действащите стандарти, като при ycTa}IoBelio отклоItеlIIIс.
същите ще бъдат подменени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото пiледлолкение.

1 1 . ,ЩоставяrIите хранителни продукти ще отговарят на изискванията на Закона за xpltlllllc ll
Ilздадените въз основа на него подзаконови нормативни актове.

l2. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР систеi\{а за управлсlItlс
безопасността на храните. (ако е приложимо)

1З.Приемаме плащането на доставените хранителни продукти да се извършва в срок ilo j0 ]1Hrr c,r.,,,t

издаване на фактура оригинал, издадена съгласно чл. 133 от З!!С, лвустранно подпllсаIl IIplIcNlo

предавателен протокол и представяне на данъчна фактура, Срокът за плащане започва да TeLIe о l ]ta Iil1 ll

на последно представе}Iия документ.

Запознати cNIe и приемаме следните условия на Възлоlкителя:
- Количествата посочеllи в Техническата спецификация }la поръчката са орl]ентировъtl lI tt. l\lll()

Възлоrrtителят не е длъ)I(ен да заJIви и получи цялото количество по предмета на поръrll(атir Ii lle ll(,|cll

отговорност за това,
- При изпълнение на договора Възлоrrtителя си запазва правото да намалява Iiли )/BcJlllt1.1l]ll

количеството по отделни видове хранителните продукти в рап{ките на общата стойr,tост lla доl ol]t)l)il.

- Необходимtите видове и колLIчества хранителни продукти ще се посочват в,ьв всяI(а l(O}lli]]elllJ
заявка на Възлояtителя.

Прилоrкения към предложението за изпълнение на поръчката:
Пълномощно, упълноNlощаваtцо лицето, подписващо предложението на УчастнI-tка l] llяJIi]Ii]

свързана с Hel,o докуN,Iентация. в сл)/чай. че не е законен прелставител.
Забелехска: представя се само ако това лице не е законен представител
Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т. 1 .6

,Щруги документи и доказателства по преценка на участника

,Щата:

Подпис:

(име и фамилия)



4.7. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръLlliАl,л ll()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ М 7 : "fiOCTABKA НД БАКАЛСКИ СТОКИ, ПОДПРАВКИ И ДР}'Гll
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "

До:

.БрикЕл"Елд _ гр.гълъБово

оТ:

С rtастоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обосtlбсltit
позицлiя J\! 7: ",Щоставка на бакалски стоки, подправки и другп xpaнIlTeлHrl проlдук,lrl " гrо

обществена порЁчка с, предмет: ,,flocTaBKaTa на хранптелнu продукти",реф. NЪ KC-01-2017-0l,
обявена чрез квалификационна систеN{а, в съответствие с техническа спецификация и излсl(IJ;-lllltll llll
в,ьзложителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръчката, изискван от -Възлояtителя.

Предлоясението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнение.

При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на ВъзлоltiIt,ге-,lя,

техническата спецификация, общите изисквания и към всички действащи нормативн!1 ак,гове. lll)iIl]tIjlil jl

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предлоясените от нас условия са както следва:

1.Предлагамtе при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните xpllнlI,1e]lll]1

пролукти:

_\, наuменование

ЗЛДАНИЕ НЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
прЕдложЕнtIЕ нА },чАстнl l кА

изисквавия 3а

качество

Cpotc
на

годност

Срок
д0

изтйча
не от

годност
та

количес
тво

кг./л./бр

lIзискванlrя за

качество

Срок
пл

годяост

Срок
до

изтпча
не от

годност
та

колшчес
тво

кг./л./бр

Проttlвсlлtt l t.l.
cTPilII1l llil
пl)оll l\o;l

Бра ш но
Бяло пшенич но тип
500 по УС 0l/20]]

пакет 5 кг.
6 мес. 4 мес. 576

Сол

Готварска,
йодирана, екстра

качество,разtРасовtt
а ]lакет по l кг.

l2 N,Iec 8 iv ес 4l0

Боб
Зрял лобру.лжански.

разt!асовка пакет
по5кг

24 мес. Iб пlес, 652

:t ФIrде
Разфасовка - лакет

по 0,400 кг,
24 мес ]6 мес 83



"тч

прЕдложЕнIIЕ нА },tIACTHIl IiA

СроN
на

годtIост

Срок
до

liзтllчil
не 0т

годност
Til

колtlчес
тво

кг./л./бр

ll]IIсквлнItя ]а
качество

Срок
нл

годност

Срок
до

u]тича
не от

годност
та

колпчес
тво

кг./л./бр

Пpoll1Bo]lll l г.l.
c]l)ilIl1l llll
проll ]\lljl

) олио i 12 шtес 8 }.lec, l620

6 Ориз

Бял бltсерен
lкачество,

разфасовка пакет
5 кг.

24 мес, ]6 мес, ll85

1

8

Кl,tсел продукт
Кltселинност 67о,

разфасовка ] 5

л1.1тра

24 itlec, lб мес, 420

Нrlшес-tе
I lшенлчно,

разфасовка -
0,060кг, в плик.

24 itlec, 16 плес, J6/o

9 Грttс
ПшенI!.lен,

разq)асовка пакет
l кг,

10l,rec, 6 лlес, l11

l0 Грухана
пшенлца

Разфасовка - лакет
l кг,

24 мес, 16 мес. 10

II Захар

Крtlстална двойно
рафинирана,

качество лърво,
cyxl], неслепени

еднороднлI
кристалLl, сладки

без cTpaHlt.leH
привкус,

разфасовка до 5кг

]2 prec, 8 шtес. 1 160

l2 Леца

Леща I-Bo качество,
от здрави, средно

големи зърна с

високи вкусови
качества в

разфасовка пакети
по l кг.

24 лtес, 16 мес. l0

lз MaKapoHrt
Първо качество,

разфасовка - 0,400
кг,

f4 пrес. lб мес. 86

l4 МаслuнlI

Черни трапезни,
качество първо, без
страничен вкус lJ

]\{ ир tlзма,
разфасовка - 5 кг,

l0 мес. 6 мес. 50

Наим€яовдни€

зАдлнt|Е нл възложитЕJlя

изискванtIя за

качество



Лц наимеяование

здддниЕ нд възло}ltитЕля прЕдложЕн}lЕ Ilл учАстнl lKt\

ll]llскванця зп

качество

Срок
tla

годност

Срок
до

изтIlча
lle от

гOдност

та

колUчес
тво

кг,/л./бр

изискванuя !а
качество

Срок
нл

годвост

Срок
до

изтича
не от

годност
тп

колrIчес
тво

кг./л./бр

Проtl lводttl е. t

cTPilItil llil
п pol l ]r.' о,1

]5 ВанrIлrlя ]
Раз(lасовка

Цfrкlет,rета 0,002 кг.
l2 мес. 8 плес. l600

lб Чубрица
Разфасовка 0, ]00

кг
l2 Nlec 8 tr,tec. з40

1-1

l8

Черен пипер
Млян, разфасовка

0, l00 кг,, вку9 -

парливо лют11в.

l2 мес. 8 мес. l920

Червен гtхлер
Млян сладък,

разфасовка
0.500кг

]2 мес. 8 шлес. з5

l9 l{аt),лист
Разt|lасовка 0,008

кг
l2 I,1ec 8 лlес, l40

20 fi;кодiке в
Разфасовка 0,010

кг,
12 мес 8 мес 558

2l канела
Разфасовка -0,010

кг,! мляна.
l2 мес, 8 мес, з20

KttMrtoH
Разфасовка 0,0 l0

кг,, [1лян,
l2 мес. 8:uес 40

Зобелеекко: Всеrtи у.rастник трябва да попълни таблицата съгласно Техническата cпeIlи(l)IIl(i,lItlllt llil
процедурата, като отляво са попълнени данните за хранителните продукти, зададенl.t от Възло)tillте_lr _ il

отдясно трябва да опише своето IIредложение, включитеJIно производител и с,грана lla 1ll]оItз\о.il ]lil
хранителните продукти.

2. Срок зл изпълненпе на поръчката: 8 /осепr/ месеца от датата на подписването на догов()Il llJllI

до изчерпване на количеството.
З. Начин на lлзItълнение доставките на хранителните продукти ще се извършват по заявl(а Ila

възлолtителя,
4. Срок за доставка - до З /три/ капендарни дни, считано от датата на получаваIIе Ila зllявI(а,[il ()t

изпълнителя.
5, Поръчката ще се изпъ]lнява чрез периодични доставки в количества, определени в I.IзпраII(агIIIlе

до Изпълнителя заявки, съобразно нуждите на ,,Брикел" ЕАД.
6. Място на доставка: DDP база на ВъзложитеJIя /Инкотермс 20|7l в ,,БрIIIIсл" ЕА/|,

гр.Гълъбово - Извьн града, обл. Стара Загора.
7. !еIсларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
. ще бъдат придружеIIи с необходимите докуNIенти за гаранция и качество;



. към датата на доставката ще да бъдат в срока на годност и ще бъдат с остатыIен cpolt lta гоillIосl
}Ie по-N,Iалко от 2iЗ от целия срок на годност на конкретният продукт.

8. Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци, ycTalloвelIll IIl]Il

предаването на хранителните пролукти или по-късно появи.Iи се скрити недостатъци в предвt.I](еl]I1,1е ,ji]

това cpoltoBe.
9. Cport за заlvяна на доставени некачествени, неотговхрящи на действащите стандартI.I xpaнtlтe-пtitl

продукти, с яарушена цялост на опаковката и непълно етикетирани в рамките на 24 (дваltесеr, I,1 че l}1I)lI)

qаса от констатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази дейllост раз\одl1 cil ,til

негова сметка.
10. flоставените видове и количества хранителни продукти ще са съгласно изl,iсI(ваlн() I\) оl

Възлоrltите.lя, качес гво и ше отговарят на деЙсlвашиtе сIандарги. като при усгановено ()lliJll)Hcllll(.
- i't I

същите ще бъдат подлtенени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настояItIото предложенIIе.

1 1, ,.Щоставяните хранителни продукти ще отговарят lta изискванията на Закона за xl]ltlIll,I,c lt

издадените въз основа на него подзаконови норNlативни актове.
l2. Участникът, който представлявам ип,Iа разработена и внедрена НАССР систеI\,Iа за )rпpaBJlcllllc

безоtlасността на iраните. (ако е прилолtимо)
lЗ.Приемаме плащаrлето на доставените хранителни продукти да се извършва в cpolt до j0 дlrIt cll.,.t

издаване па фактура ориГинал, издадена съгласно чл. 13З от З!!С, лвустранно подпtiсiltl пl]llс\l()
предавателен протокол и представяне на данъчна фаrtтура. Срокът за плащане започва да Teчe о,I ]talitlil
на последно предСтавения докуNIент.

Запознати сме и приемаме следните условия на Възлолtителя: ,

- Коли.lествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировыIIIll, l(al()

Възлохсителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество по предмета на поръчката It Ilc lloclt
отговорност за това,

- При изпълнение на договора Възложителя си запазва правото да намалява }Iл}I увелlltlil]]i.l
количеството по отделни видове хранителните продукти в paMIшTe на общата стойност на договора.

- Необходимите видове и количества хранителни гrродукти ще се посочват във всякLl KoIIltpel,Illl

заявка на Възложителя.

Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:
Пълномощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Y.lacTHT.TKa lI tlяjlill,1t

свързана с него докуN,Iентация. в случай. че не е законен представител.
Забелеltска: представя се само ако това лице не е законен представител
Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.1.6

!руги документи и доказателства по преценка на усIас,гнIiка

!ата:
Подпис:

(име и t|lамилия)



4.8. оБрАзЕц нА тЕхничЕско прЕдложЕниЕ зА изпълнЕниЕ нА поръLIкАтА ll()
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ j\Ъ 8: ",.ЩОСТАВКА НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"

До:

.БрикЕл"ЕАд _ гр.гълъБово

оТ:

увАжАЕ\4и,дАIии ц господА.

С rtастоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение IIа обособеtl:t
позIIllltrl Л} 8: ",Щоставка на плодове rr зеленчуци" по обществена поръчка с предмет: ,,,Щoc,l,it tзttа,l,:t ttit

хранптелнIл продуктлl",реф. Лi КС-01-2017-01, обявена чрез квалификационна систе]\1а, в cbo,l,Bcl,c,l ljllc
с техническа спе(ификация и изисквания на възJlожителя.

Предлагаме да изпълним пълният предмет на поръtIката, изисItваrr от Възлолtителя.

Предлолtението за изпълнение на поръчката съдържа един вариант за изпълнеllие.
-- При изпълнение предN{ета на поръчката ще се придържаме точно къN,I указанлIята на -ВъзlI оlItt.t,ге.ltя .

техническата специt}иtсация, общите изисквания и към всички действащи нормативнЙ актове. пpill}lljlit ll

стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.

Предлоlкените от нас условия са както следва:

i.Предлагаме при изпълнение на обособената позиция да доставяме следните xpalIlITcJlllII

продукти:

"\i наименование

ЗАДДНИЕ НЛ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
прЕдложЕниtr нА учАстнllкА

изисквания за

качество

Срок
на

годност

Срок
д0

изтича
не от

годност
та

Количес
тво

кг./л./бр

Срок
на

годност

Срок
до

лlзтича
не от

гOдност

та

колItчсс
тво

кг,/л./бр

ll роц lволtl l с.п,

с1l)лllit llll
п |rolI trол

] Чушкtl

Пресни, цели,
здрави, чистl], с

незасъхнал връх!

без вредптели,
повреди rl

присъствие на
чужди частlIци,с
плодова дръ)кка,

7 днtl 5 днх l60

Спанак

тъмно зелеltlt
твърди листа, без

петна и
наранявания,

свежI.t, чl,tстлt, без
чужд l\л1.1рис или

вкус.

7 днлt 5 дни lз4

гр.

изискванl!я за

качество



"\

прЕдложЕниЕ нА учАс,I,tl ll li.,\

Срок
до

изтl|ча
Ее от

годност
та

lI]rtсквания ]а
качество

Срок
на

годвост

Срок
до

изтичп
не от

годност
та

Колпчес
Tllo

кг./л./бр

Проtl lволtt l с. t,

cT|}i|tli| llil
llpoll t\0]l

,]

Тl.tквI.1чкll

flълlItuна от l5 ло
25 спl, без

]\{exa}tIltIнI]

вред1.1. NlececTa
част сочна,

незагрубяла с
ти пrtчно

оцветяване,

7 дttи 5 дни 200

Доi{атlл
преснlt

ЧtIс,],и, гладки, с

(lopMa тtlпична за
сорта, без петttа и

лефqкти,'

7 днлl 5 днлl l942

5 патладrка н

месеста част сочна,
незагрубяла, с

тllпично за сорта
оцветяване без

кухинrl, с ллодова
дръ7(ка.

'7 двl| 5 дни 22

6 MopKoBtt

Кореl.tоплодни,
пpecHLI, лравллlло
оформенлl, uели,

гладки,
неразклонени, без

деd)ектIl,

7 дни ] днrt 25,7

7 Гъби лресни

Свежrr, чttсти, без
лрllсъствtIе на

чулtдtl частltttll, без
вредители.без чужл

Nlирис uли вкус,

7 днlI _5 днlj 400

Зеле прясно

Главесто - здравLl,

цели зелкLI, чlIстlI,
незавехнали,
оформенrt с

голе]\{ltна 1.I окраска,
характерна за соDта

7 дни 5 днtl 24l5

9 Картофп

Ifuубенл в добро
качествоJ здрави!

чисти,
непозеленели.

непокълнiци, без
вредllтел ll Il

ловредll,

7 дни 5 дни 2549

I0
Краставици

пресни

Свежи, челu,
здрави, добре
оформени, без
признаци на

ло)lсьлтяване.

'7 дни 5 днlл l858

ll
ЗамразенI.1

зеленчуцll

Микс, екстра
качествоJ

разфасовttа пакет
2,5 кг

6 мес. 4 мес, з0

HaиMetloBaHlre

ЗАДЛНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

I,1зtlскванllя за

качество

Срок
на

количес
тво

Бг./л./бргодност



Nц напмеrlованltе

зАдлнtIЕ нл възло)i(итЕля ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧЛСТIlLlКА

1,Iзuскванttя за

кпчество

Срок
на

годност

Сро к
д0

лI}тlrчд

не от
голност

та

колич€с
тво

кг./л./бр

}lзисквания 3а

кiiчество

Срок
на

годност

Срок
до

изтlIча
не от

гOдност

Trl

колllчес
тво

кг./л./бр

П|lottlBtl:tlt t с, t,

cTP1lllil llii
Upoll l\t)ц

12. Зелеll граr,

Заitlразен, екстра
качество,

р$ýфасов,ltа пакет
-],5 K t

б лtес, 4 лцес, l12

lз Л tlпtoH п

CBelIttI, целll,
здрави, без загнttлtl

частt]! с тllпl,tчна
, (lорп,lа и

оцветяьане.

'7 l,Hpl 5 днtl l0

Кропlttд лук

Зрял - луков!Iци
целll! здравll,

}Iапълно развитII. с
ллътна ll суха

външна обвIIака,
без механ!Iчни

повредtl

1 днц 5 днrl l67l

l5 Чесън с\,х

Луковичи цели,
здрави, напълно

развитtt и добре
о(lорменл

скилIlдкfi, с плътна
1.1 суха външна

обвlIвка

7 днIt ) днll 48

lб МаI.даноз

Връзки - све)(и,
чlлсти, без чужд

мирltс lIли вкус с
llвят зелен,

7 дни 5 днrl ]205

Забелелкка: Всеки участник трябва да попълни таблицата съгласно Техни.tеската спец1.1(])ti I(a l ltlrI l{i:t

процедурата, като отляво са попълненIi данните за хранителните продукти, зададен1,1 от Възло7lil I,Iej Iя. а

отдясно трябва да опише своето предложение, вклIочително производител и страна на проllз\Ojl ]lx

_ хранителните tIродукти.
2. Срок за Itзпьлнение на поръчката: 8 /осем/ месеца от датата на подписваI{ето }la лоl O]JOI) ll,]lLI

до изчерпване на количеството.
З. Начин нл Ilзпъ"цнение - доставките на хранителните продуктIr ще се извършва1, llo з|lrll]l(il llil

възлоrrtителя.
4. Срок за доставка - до З /три/ календарни дни, считано от датата на получаваIIе ll[1 зtlrlt]IillIil ()l

ИзпълнLlтеля.
5. Поръчltата ще се изпълнява чрез периодиrIни доставки в количества, оllределени в lлзпрillltаllIIlс

до Изпълнителя заявки, съобразно l,tуждите на ,,Брикел" ЕАД.
6. Място на доставка: DDP база на Възложителя /Инкотермс 201'7l в ,,БpllKe.ll" li;\l(,

гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.
7. !екларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
. ]це бъдат придружени с необходимите документи за гаранция и качество;
. към датата на лоставката ще да бъдат в срока на годност и ще бъдат с остатъtIен cl]ol( llil го.]lIlt)сг

не по-мfu,Iко от 2/3 от целия срок на годност на конкретIlият продукт.
8, Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недос:гатъциJ ycTaltoBelIlI гIl]Il

предаването на хранителните продукти или по-късно появиjIи се скрити недостатъци в предвItдеIl II'IL' за

това срокове.



9. Срок за замяна на доставени некачествени, неотговарящи на действащите стандар],!t xl]alttIIjL,JlIllt

продукти, с нарушева цялост на опаковката и непълно етикетирани в рамките на 24 (двалесет, ll чellll)ll)
часа от коtIстатиране на несъответствието, като всички произтичащи от тази деitност l]{llх(lдtt cil ;il

негова сметка.
1 0, !оставените вLlдове I.1 количества хранителни продукти ще са съгласно l.tзисl(l]аllо,l(l о l

Възлоrrtителя качество }I ще отговарят на действащите стандарти! като при установено oTl(.qoltelll]L,_

същите lде бъдат лодменени напълно в рамките на срокът по точка 9 от настоящото предложеIIIIе.
l1. !оставяните хранителIIи продукти ще отговарят на изискванIлята на Закона за храIIlггс Il

издадените въз основа на него подзаконови нормативни актове,
12. Участникът, който представлявам има разработена и внедрена НАССР система за yпpill]jlcllltc

безо асносГгs нахраниге. (ако е 1]риложимо)
1 .Приемаме' плащането на доставеtIите хранителни продукти да се извършва в срок до 30 7:]Illl cJie]l

издаване на фактура оригинаJl, издадена съгласно чл. 1З3 от З.Щ!С, двустранно подписаII прI]еNtо

предавателен протокол и представяне на данъчна фактура. Срокът за плащане започва да Tetle от да,гil гil

на последно I1редставения докуме}Iт,

Запознати сме и приемаме следните условия на Възлох<ителя:.
- Количествата посочени в Техническата спецификация на поръчката са ориентировъчtI 11. lillI()

Възлолtителят не е длъ)кен да заяви и Ilолучи цялото количество по предN,Iета на поръчI(zlтil ll lIc Il()Cll

_ Jтговорност за това.
- При изпълнение на договора Възлолtителя си запазва правото да наN,Iалява !lлI.I )/Beлlttlilllll

количеството по отделни видове храIlителните продукти в рамките на общата стойttост на дOговоl]ll,
- НеобходимIите видове и количества хранителни продукти ще се посочват във всяl(а liOHI(I)elllil

заявка на Възлохсителя.

Прилоrкения към предложението за изпълнение на поръаIката:

Пълномlощно, упълномощаващо лицето, подписващо предложението на Участника }l ItrlJlatil
свързана с него документация, в случай, че не е законен представител.

Забелелка: представя се само ако това лице не е законен представитеJI
Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.1.6

!руги локументи lI доказателства по преценка на участника

.Щата:
Подпис:

(име и (lамIилия)



5. ОБРАЗЦИ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

5.1. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ l\Ъ1: "!OCTAI}I{A
НА МЛЯКО И МЛЕЧНИПРОДУКТИ"

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,f{ocTaBKaTa на il)1llIl1,1,c.illll

продукти",реф. ЛЪ КС-()112017-01, обявена чрез ква,rификационIIа систеп,lа, Ви предс,гirвяп,tе lIllIIIcl(l

ценово tIредложение 1а Обособена позиция J\}1: "flocTaBKa на мляко lI млечнll продуктrI". Kattttl

сJIедва:

1. Преллагаме за изпълнение предп{ета на обособената позиция, в съответствие с .i,с",lовllяtа lta

обrцествената поръчка, обща цена в размер на

1 наименованпе ИзлIсквания за качество Мярка
Колич
ество

Ед. цена в
лева без
ддс

CToI-rHocT в
лева без Ддс

I

Българско кисело
краве \,lляко

l(офичка 0,zl00, с tчrасленост З,6
7о. гладка, блестяца повърхност,

спецtlфичен вкус и apo]\,IaT на
кIJсело l!1ляко, на всяка калачка да

е о,гразен срок на годност

кг 4649

-) Българско лрясно
краве мляко

Олаttовка ltутtrя - lлttтър,
Прясното Nlляко е пастьорлtзирано

с Nlасленост j,2 У0. Вкус
слецtlt]lцчен, слабо слалникав, без

стран]lчен прt.lвкус. Мttрис
спеltlt(lичен, без неприятна

N,! призNlа Е,гI ll,e,гttpaНo на

бьлгарскl.t езttк.

л 4э 20

Кра8е N,lасло

Олаковка - 0,125кг,, с цвят cBeTJlo
жълт, п,!асленост не ло-малко от 82

%,
кг l0

2. Единичните цени на продуктите не подлежат на актуш]изация за периода на изпълнелIие на договtll]i:l,

З. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по доставка DDP бltзlr

на Възлолtителя /Инкотермс 2017l в.,Брикел" ЕА.Щ, гр,Гълъбово - Извън града, обл, Стара Загtllэа.

4. В случай, че бъде открито несъответствие NIежду предложените единични цени и обrt(аl,а c,ttriilttrct_

поради допусната 1,ехническа грешка от наша страна- сме съгласни Възлолtителят да K;lilcl.lpll lILtlIIali]

о()ерта на база Irредложените по-ниски цени.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

оТ:



5. Предлотсеrtите цени са определени при пълно съотtsетствие с условията за образуване на п I]едJIitI,а l Iп l a

цена от документацията по процедурата,

6, Щените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и плате)fiни cpe]lcll]a.

r}орми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в flокументацията за уtIастие.

.Щата:

IIодпtrс:

(lt,lt е u фсt-л,tttлltя)



5.2. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л} 2: "IOCTABI(A
НА ПИЛЕШКО МЕСО, ПИЛЕШКИ ПРОДУКТИИЯЙЦА"

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:
;.'.''..'..''................'i't '

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзкz1 с обявената обществена поръчка с предмет: ,rЩоставката на xpatlltTeлtlll прOд) liTll
за пуrIцпте на,,Бриlсел" ЕАД", реф. ЛЪ КС-01-2017-01, обявена чрез квалпфлrкацrrоннil Ьllс,гепIа.'[Jlt

представяме нашето ценово предло)Itение за Обособена позиция Ne 21: ".Щоставка на пllлепIliо }tec(),

пилешки продукти и irйца", както следва:

1, ПредлагамIе за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с условllrlтil lla
обществеrIата поръчка, обща цена в размер на

l напменование изисквания за качество Мярка
Колич
ество

Ед. цена в
лева без

ппс
CTor'iHocT ll

лева без Ддс

l Пиле грил

ПтrlцI,1те да са за]vразенLI с

Nl}lнимално тегло не по нлско от
JЗ00 гр и не по- BlrcoKo от 1500 гр.

Обработено - без вътрешностl.t,
външен вttд бледожълт без

вttдi,Iп,tlt механиtlнIl повредlL Не се
допускат леденiI късове във
вътрешнооста на ллIлето и в

полllетIlленовите
пликове.опаковани в

полиетлtленови торбичкtt ло 1

брой,

кг з 209

Пилешко бутче
Олаковано в тарелка, замразено с

външен вrlд блеложълт, без
Nlеханични повреди

кг l5I0

Пилешк!I
воденичклt

Опакованtr в тарелка по 0,500 кг.,
замразени l.t добре почистенll,

Слецлtфrtчен мирис и свеж в}lд,

кг 25l

4
Пr.tлешки дроб

Опакован в тарелк,а замразен ll

добре почистен, Слецифичен
мирtlс и свеж вид,

кt

)
П илеlлко филе

Олаковано в тарелка, замразено,
без разкъсвания с цвят тцпичен

за бяло п1,1лешко месо,
кг 200

6
яйца кокош tt

РазNlер L бр lбI60

2, Едиттичните цени на продуктите не подлежат на актуализация за периода на изпълнение на догов()|)il.



3. Предлаганата от нас цена за изпълнение на поръчката е в JIева, без !ЩС, при условие rta дос,гавrtlt l)Dl'
база на Възлоlкителя /Инкотермс 20l7l в ,,Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово - Извън града, обл, Стара Заlоllа.

4. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и обrца,t,а c,t,tliiltoct,

поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класлtрir Ilalllillx
ot]lepTa на база предложените по-ниски цеltи.

5. Предлоrкените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на пtr]еллаган|l lil

цена от документацията по процедурата,

форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за участие.

Щата:

Подпttс:

( t t,t t е t t r| a-t t tt-,t t tя )



5.З. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО
нА хляБ"

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ Л} 3: "ДОСТАl}lt;\

и господА,
Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,!оставката Hil xpilllll'tc.пllll

продукr.и'',реф. Л! Kc-01-2017-01, обявена чрез квалификационна система, Ви представяпIе llatllclo

ценово предлоr(ение за обособена позиция No З: ",Щоставка на хляб", както следва:

1. Предлагаме За изпълнение предмета на обособената позиция,
обществената поръчка,' обща цена в размер

в
на

съответствIiе с чсловIiята lI il

вкл}оlIl]а:която

Nq

по
наипlенованrrе

изисквания за
качество Мярка ко.lrцчество

Ед. цепа в
лева без

шIс
CToI-rHocT в

лева без Ддс

l

хляб бял тип
Стара Загора

Разфасовка от 0,700 кг.,
опакован индивиду:tлно
в пликове, без

деформации, добре
изпечена с не лепнеща
кора бр l52з0

2, Единичните цени на продуктите не подлежат на актуализация за периода на изпълнение на логовоl)tl.

3. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по достаlвкil DDP база

на Възложителя /Инкотермс 2017l в ,,Брикел" ЕА!, гр,Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

4. В случай, че бъде открито несъответствие мех(ду предложените единични цени и общата cTtliittoc t.

lоради допусяата техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класира iIaIпill,t

оферта на база предложените по-ниски цени,

5, Пред,,tоясените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на пред-[ilгill ll1,1il

цена от документацията по процедурата,

6. L{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежI{и средства.

форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в .Щокументацията за участие.

!ата:

Подпис:

(it,tt е u фа;tlttлttя)

лева без



5.1. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\i.l4: "{OC'I'Al}li,\
НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ"

До:
ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

увАжАЁlчIи 4Амц и господА,
Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставката Hil xpa}IrtTc;I lI Il

продукти",реф. ЛЪ КС-01-2017-01, обявена чрез квалификационна система, Ви представямtе llatl|e,lo

ценово предложение за Обособена позиция ЛЪ 4: "fiocTaBKa на риба rr рrlбни прод),к1,1Iil. i(al(l()

обществената поръчка; обща цеIlа в размер на

Nc

по
ред наипtенование Изисквания за Ka.lecTBo МяDка количество

Ед. цена в
лева без

шIс
Стойност в

лева без ШIС

l

Скумрия
замразена

Разфасовка от 0,3 00/0.500
кг. - здрава, със запазена
цялост, цвят-
специфичен, NIирис след

разм|]азяване на прясна

риба. кг 400

2. Единичните цени на продуктите не подлежат на актуfuтизация за периода на изпъJIttенl{е lla дог()воl]ll.

З. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по доставка DDP i]ll;tl

.ra Възлоrrtителя /Инкотермс 2017/ в ,,Брикел" ЕА!, гр,Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загtlра.

4. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата c,l,t,liilltlct,

поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да KJltic}lpll llilшlilllI
оФерта на база предлоlItените по-ниски цени.

5. Предложените цени са опрелелени при пълно съответствие с условията за образуване на предлаган,rl il

цена от документацията ло лроцедурата,

6. I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средствil.

форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в ,Щокументацията за участие.

.Щата:

Подпис:

(ulte u фct,tltt-,tt ut)



5.5. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ 5: "ffOCTABKA ItA
МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И КОЛБАСИ"

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

увАжАЁми 4дми,и господА,

Във връзка с обявената обществена поръчка с предмет: ,r!оставката на xpallllTeлIlll пl)о.ц),lillI",

реф. Лi KC-01-2017-0l, обявена чрез квали(lикационна система, Ви представяме Haluel о I(ell()lj{)

предложение за Обособеца позиrlltя jYл 5: "ffocTaBKa на preco, месни продуктll Il колбасlt". ttati,l tr

следва:

l. Предлагамrе ia изпълнение пред\,Iета на обособената позиция, в съответствие с yc,rloBllяTa Il1l

обLцествената поръчка, обпIа цена в размер Hil

N9

по

ред наи,vенование изискванrrя за качество Мярка количество

Ед. цена в
лева без

шIс
стоiлпост,в

лева без ШIС

l телешко шкелlбе

В раз(iасовка - калъп от 20
кг, замразено, лобре
лочI]стено с цвят Il

Mtrptlc - специtЬtlчнtt

кг lз0

2 СвинскIl дроб
В разфасовка- плItк по l кг,
заN{разен, добре лочистен с
цвят 1] \lирItс слецrrфични,

Kt 50

CBrlHcKrt гърдtt
Екстра качество, белени,
охладени, с цвят ll Nlllрис

на прясно i\leco,
кг l060

4 CBrlHcKrl врат
Екстра Ka.tecTBo, без кост

охладени! с цвят и мrlрис на

прясно месо,
к l l4з

) Свинскtл бут
Екстра качество, без кост
охладен с цвят 1.1 мирl{с на
прясно месо, без сланt.tна,

кг 7180

6
свинско бон

филе

Екстра качество, охладено,
с цвя,г I] lllиpllc на IIрясно

пtесо без сланttна
кг ]00

7
Свинско контра

фuле

Екстра качество, охладено,
с цвят и мирис на прясно

месо без сланина,
кг 850

8 наденrtца тънка

В тарелка по l0 бр, ло 0, l20
кг, мляна, замразена с цвят

- червен, мир1{с и вкус
свойствен за наденица,

кг 612

9 I(ай iva

Разфасовка по 1кг.,

универса,lна 60/40,
за]\{разена, хомогенна маса!

чвят бледокафяв до червен,
вкус умереносолен,

KI з 522

]0 кебапче
Разфасовка в тарелка l0 бр.

по 0 080 кг., замразен
бр 49020



полу4)абрltкат, с tIиста,

гладка ловърхност без

разкъсванItя, с цвят
бледокафяв до червен rr

миD!,lс cBoi]cTBeH.

l1 Кrофте

Разфасовка в тарелка l0 бр,
по 0.080 кг., замразен

полуфабрикат, с чиста,
гладка повърхност без

разкъсвания, с цвят
блелокафяв ло червен и

мирrlс cBoricTBeH,

бр 69612

l2 Кренвлlрши

Рвинскu охладени с чис,га
гладка ловърхност без

петна, ловредtI tl грапавLIIlи,
[]вят кафяво червеникав) с

мирис спецItфrt.tен tt

приятен.

кг бl8

lз Судлсуtt те,.tешкtt

, Разфасовка вакуум с
подItовообра-зна форма,

Външна повърхност гладка
без пеtна, равномерно раз-

пределени парчета "есо

кг з54

14 шлеков колбас

Разфасовка от 0,250кг. до
lкг,, външна повърхност
члlстаJ леко набръчкана,

цвят кафенttкаво-
червен1.1кав lt M}lpllc

свойствеtl,

кг 1j00

l5 каiltч ttя

РазФасовка от 0,j до l кг,
външна повърхност ч!lста и

мирIlс свойствен,
кг l00

Lб телешка лчканка

Разфасовка от 0,200 кг до
0,300кг,. външна

повърхност чиста! ]lеко

набръчкана, разрез на
повър\нос,г с равномерно
разпределенх парченца

!1есо-

кг 480

11
Македонска

наденица

Охладена с чиста въtlшна
ловърхllост 11 cBoI:]cTBeH

l\,l1.1pllc

кг 688

]8
Агнешка дроб

сърма

Разt|асовка замразена.
,аобре почистенll с цвят 1.1

MlIplJc
след разNIразяване -

сflецифrlчнIl,

кг 480

2. Единичгtите цени на продуктите не подлежат на актуализация за периода на изпълнение llаl договоl]it,

З. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по доставкtl DDP L]ir lrr

на Възложителя /Инкотермс 2017l в ,,Брикел" ЕА,Щ, гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загоlrа,

4. В случай, че бъде отItрито несъответствие между предложените единични цеIlи и обrца],а c,IOii}l()cl.

поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възложителят да класIлрil llallllltltl

оферта на база предлолсените по-ниски цени.

5. Предлояtените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуване на предлzrгirllа,l il

цена от документацията по процедурата,



.Щата:

6. IJените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежtIIl средстI]а.

форми на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в !окументацията за участ!Iе.

Подпис:

(uMe ч r\а-!.r,у ),,,,

i,I



5.6. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ NЪ 6: "flOCTABttA
НА КОНСЕРВИ ИДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ"

До:
"БрикЕл" ЕАд - гр. гълъБово

оТ:

Във връзrtа с обявената обществена поръчка с предмет: ,,.Щоставката на хранителнII продt,к,гlI",рс4l.
J\Ъ KC-()1_2017-0l, обявена чрез квалификационна система, Ви представяме ttilme,l'.l llclI()lj()

предложение за ОбособенА позиция Nч 6: ".Щоставка на консерви и други храFIителни продtltllt". ttltt;t,l

следв(r:

_ L Предлагаме за }IзпълнеI{ие предмета на обособената позиция, в съответствие с )/c:loвllяlil l1.1

обществената поръчка, общr цена в размер lla
(словом: . ,) лева без.ЦfiС, която BK.TIo,IBa:

Na

по
l]ед HallMeHoBaHlle Изисквания за KatIecTBo Мярка Коли.Iество

Ед. цепа в
лева без

ддс

CTol"rHocT в
лев:r без
ддс

l Щаревича сладка

Разфасовка в кутия от 0,З00
кг. до 0.500кг Качество

Ilърво, зърна цели, TetIBocT-
бистра, бледолtълта,

херметllчески затворени lI

стерилllзирани.

кг 12

1, Консерва гtовеч

разфасовка от 0,680 ло lкг,
качество първо

с равномерно нарязанtl
зеленчуц!l,

хеDмет,затворени tl стеD

кг 264

,Щоп,t,пюре

разфасовка от 0,680 ло Jкг,
херметически затвор

и стерltлизлlранl1! хоп,lотенна
смес. гладка консистенция

кг 66

4 ,Щопл консерва

разфасовка от 0,680 ло l кг,
небелени, кач,

лърво,цели, червени, здравtl
от едt]н сорт,за,летIl с домат

заливка, без

ута iiка,херметически
затворени 1.1 стерилизир

Бг j84

) Конс,зелен фасул

разфасовка от 0,680 ло lкг,
кач, първо

шушулки цели !Iлl]
нарязаl,tи,с бистра

заливкаJхерметическ1.1

затвоDе|jи ll стеDиллIзиDан1.1.

кг |2

6
конс, кисели
краставички

разфасовка от 0,680 до ]кг,
кач.

първо,приблизително
еднакви по големина с

кг 72



прlrятна хрупк.
месеста част, с бllстра

залllвка! херм,затворени I]

стер!lл,

,7 Лютеница по БС
01-201l

разфасовка от 0,З00 до 1кг,
кач,

първо,еднородна, гьста,

фино или едро смляна маса
с

червен чвят и специф, вкус,
херм,затвор, и

стерtlлизирани,

кг 222

i , ,;.i
i't i

2. Единичните цени на продуктите не подле)I(ат на актуализация за периода на изпълнение на логоt]()|]1l,

З. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходIi по доставка DDl) б.Lза

на Възло}кителя /Инкот9рмс 2017l в ,,Бриttел" ЕА.Щ, rр.Гълъбово - Извън града, обл, Стара Загора.

4, В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общата cToiilloc,t.

поради допусната техничеёка грешка от наша страна, сме съгласни Възлолсите:tя,г ла l(Jlilcl{pa Hall]alil

_,_ .)ферта на база предложените по-ниски цени.

5, llредлоltсените цени са определени при пълно съответствие с условията за образуваIIе на предлагаIIаl ir

ЦеНа ОТ ДОКУi\4еНТаЦИЯТа ПО ПРОЦеДураТа,

6, l{еIлите са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни и платежни средства.

форми на плащане и гаранции, освен изриtIно упоменатите в !окументацията за участие.

,Щата:

Подпlrс:

(t tilt е u ф ct,lt tt -,t tt sL )



5.7. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ J\} 7: "flOCTAllItA
НА БАКАЛСКИ СТОКИ, ПОДПРАВКИ И ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ "

До:
"БрикЕл" ЕАд _ гр. гълъБово

оТ:

Във връзка с обявената обществена поръчка с предп,Iет: ,,flocTaBKaTa Ila xpllllI1,1,c.]lIlIl

продуктп",реф. N9 KC-01-2017-0l, обявена чрез ttвалификационна система, Ви представяпtе llашсl()
ценово предложение за Обособена позиция ЛЪ 7: ".Щоставка на бакалски стоки, подправки и др!,rII
храни гелни продук ги ". както следва:

_ l, Предлагаме за изпълнение предмета на обособената позиция, в съответствие с условrlяl,tr llil
обществената поръчкаJ обща цена в размер на

(словомt: ) лева без.Щ,.ЩС, която вк,\ю.lва:

Nq

по

ред наименование изискванrrя за качество Мярка количество

Ед. rцена в
лева без

шlс
CToiiHocT в

лев:r без 2l!C
I Брашно

Бяло пшенично тип 500 по УС
0l/20l1 пакет 5 кг,

кг 516

-) Сол
Готварска, iiодирана, екстра

качество,разфасовка пакет по 1

кг
кг 4l0

Боб
Зрял лобруджански, разфасовка

пакет по 5 кг.
кг 652

4 Фttде Разdlасовка llaKel по 0.400 кг l(г 8з

) олио
Сл,ьнчогледово двоI:iно

рафинирано,разt|iасовка l0
лIlтDа

л l620

6 Орл]з
Бял бисерен lкачество,

разфасовка лакет 5 кг.
кг ll85

J Кисел продукт
Киселt,lнност бО;, разфасовка 5

лл]тра
бр 420

8 Ilишесте
Пшенично,разфасовка 0,060кг,

в ллик,
бр з876

9 Гр]lс
Пшен!1.Iен, разфасовка пакет l

кг.
кг 111

0
Грухана
пшениllа

Разфасовка пакет l кг, кг l0

ll Захар

KpttcTa;rHa двой но рафинирана,
качество първо, сухr{. неслепенl]
еднороднl] крllстаJlи, сладклl без

странllчен пllивкус, разфасовttа ло
5 ttг

кг l l60

l2 Леща

Леща l-Bo KatlecTBo, от здравI,1,

средно голе\{и зърна с високи
BKycoBtI качества в разфасовка

пакети по l кг,

Nг 10



Iз М а карон п
Първо качество, разфасовка -

0.400 кг.
liг 86

l4 Масл tlHlt
Черни трапезни, качество първоJ

без страничен вкус и ]\,tиризма,

разфасовка - 5 кг.
liг 50

l5 ванIlлия Разфасовка - пакетчета 0,002 кг.. бр 1 600

lб Чубрица Разфасовка -0,100 кг. бр з40

l1 Черен пипер
Млян, разфасовка 0 100 кг,,

вкус - парлl{во лютив,
бр I 920

l8 Черр9lt пиrIер
Млян сладък, разфасовка

0,500 кг
кг з5

l9 ДаФ.лисi' Раз(:асовка 0,008 кг. бр I40

20 ,Щжодlltе ll Разфасовка 0,0l0 кг, бр 558

2l Канела Разфасовка -0,0l0 кг,! NIляна бр з20

22 Kltmtt.lo н Разфасовка , 0,01 0 кг,, I,{лян, бр 40

2. Единичните цени на продуктите не подлежат на актуi]Jlизация за llериOла на изllъJlнение tla лоl olJol]it.

З. Предлаганата обща цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по доставI(а DDP ба,за

на Възложителя /Инкотермс 2017l в ,,Брикел" ЕА!, гр,Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

4. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единични цени и общiiта c,],oiill()cl.

поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлолtителят да класttра IlalI]i,llx

оферта на база предложените по-ниски цени,

5. Предлолtените цени са олределени при пълно съответствие с условията за образуване на предjll]l il]li.ltil

цена от документацията по процедурата,

6, I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия; кредитни и плате)I(нIt средсl ]]а.

форми на плащане и гаранции, освен изрично упоп4енатите в Документацията за участIiе.

ПодплIс:

(tt-+te tt фс1,1tttлttя)

Щата:



5.8. ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖВНИЕ - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ ЛЪ 8: "fiOCTABI{A Il1
ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНLIУЦИ"

До:
,,БрикЕл" ЕАд- гр. гълъБово

оТ:

УВАЖАЕМИ ДДМИ,И ГОСПОДА,

Nq

по
ред наименованше изrlскванrrя за качество Млрка колшчество

Ед. цепа в
лсва без

ддс

crttii rtoc,r

в Jleliil
бсз ДД(]

l Чушки
ПреснrI, цели, здравI.1, ttl1сти, с незасъхнаJl
връх, без вредите_л!l, повредl{ ll присъствtlе

на чу)кдll tlастици.с ],lлодова дDъжка
I(I l60

) С ла нак
Тъмно зелени твърди листа, без петна и

наранявания, cBe)lol, чистIr, без чуж,л мирис
или BKvc

кг lз4

l'tlквrlчкл
fiължltна от 15 до 25 clt, без пlеханичнIt

повре lll. \lececla часг coIlHa. неlагрlбяла с
тllпIlчно оUве,] яване.

кг 200

4 ,Щомати преснлI
Чисти, гладки, с форма тrtпи.lна за сорта, без

петна и дефектl{.
кг l942

) Патладrкан
Месеста част сочна, незагрубяла, с т!lпично
за сорта оцветяване без кухини, с плодова

дръх(ка,
кг 22,

6 Моркови
КоренопJIодни, преснll, правилно оформени,

цели. гладк1,I. неDазклонени. без дефекти,
кг 25,7

1 Гъбu пресни
Свеrки, чисти, без присъствие на чужд!I

частицtл, без вредttтели,без чужд tпtuрис rtли
вкчс,

кг 400

8 Зеле прясно
Главесто - здравлt, целtj зелк11. чllстll,
незавехналtl, офорплени с големина lI

окраска. \аDактеDна за сорта
кг 24l5

9 Картофu
Клубени в лобро качество, здрави, чисти!

непозеленели, непокълнали, без врелители tr

повредll,
](г 2549

l0 Краставlrци
пресни

CBelIttl, шелrt, здравll, лобре оформени, без
пpIllHaцlI на пожълтяване.

кг l858

ll
Замразеrtlr
зеленчуцLl

Микс, екстра качество, разфасовка пакет
2__5 кг

кг з0

l2 Зелен грах
Замразен, екстра качество, разфасовка

лакет 2,5 кг.
кг ll2

I-] Лrtмонt,t
СвежIr, целлt, здрави, без загнилtr части, с

типич на Форма и оцветяване,
кг l0



]4 Кром1.1д лук
Зрял - луковичrt целLl, здрави, напълно

развитr]J с плътна rt суха външна обвttвка, без
мехаtIични ловредп,

кг ]67l

l5 Чесън сух
Луковttчtt целll, здравI,], налълно развитLl и

добре оформенlI скl.tлllдкll, с плътна IIсуха
външна обвивка

кг 48

lб Ма гда ноз
Връзклt - свеяtt,l, чttстlл, без чужд Nлирис или

вкyс с цвят зелен,
връзка l205

2. Единичните цени на продуктите не подле}кат на актуfulизация за периода на изпълнение нд договоl)д,

З. Предлагапата ,Ьбща 11ена за изпълнение на поръчката включва всички разходfi по Доставка DDP бlrзlr

на Възложителя /Инкотермс 2017l в ,.Брикел" ЕА!, гр.Гълъбово - Извън града, обл. Стара Загора.

4. В случай, че бъде открито несъответствие между предложените единиrIни цени и общата стоiilttlс,г.

поради допусната техническа грешка от наша страна, сме съгласни Възлохсителят да класира tlall]illa

оферта на база предлотtените по-ниски цени.

5. Предлолtените цени са олределени при пълно съответствие с условията за образуване на tlред]lilt lillil liL

__ цена от документацията по процедурата,

6. I{ените са твърди и не са обвързани с каквито и да е други условия, кредитни I] платежни средс1,1]il.

формlл на плащане и гаранции, освен изрично упоменатите в Документацията за участие.

.Щата:

Подпис:

(ttlle ч фамчltttя)



ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 6, ал.2 от Закона

за меркпте срещу изпирането на пари

.....,.....,..,..,.........г

гр.,.,.....,...............
.Щекларатор:
/ .. .,. ..............,......,.....,....,...,..,.,..,..../

Извлеченце от Закона за N{ерките срещу изпирането на парlJ
LIlr 6. (2) Лицата по,tл, 3. ал, 2 и 3 (заб.ре:t - включи,гелно ЧСИ като лице ло чл. З, ал.2, т.З2 от ЗМИIl) идеllтlltDиIlирm,(tпзttчссtitttс ltttttit.

които са действLlтелнl,t собс,гвениt{и на клиен1, - lоридическо лице, както и предприеNlат действия за проверка lla Tr\tlaтa llдсll l Il(]}IllitlIl||Ji

При ,1игlса на друга възпtоittнос,г и:tентифиltиране го може ла се извърши чрсз дскларitция. подписаIlа от закоllItия llper,lc гilltlll el tl]lll
llъ,-lllоIlошIlика IIа K)PlIf иllеск(rто лl!це,,,

Извлечеllие от ГIравилника за лрилагане на ЗМИП
tIл l ] , ( l ) Лекларацията по чл 6_ ал,2 ЗМИП се подава пред лицето по чл. З. ал,2 иЗ ЗМИП или пред определен от него сл\,rli1.1ге]l Il|)c-Lll

lt]B,bpпIRal{e,1,o Hil оllерацията или сделката



6. Проект на договор.

договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Днёсi. |......i,,.... ..,.2017 г,, в гр. Гълъбово, мелtду:

"БРИКЕЛ"ЕА,.Щ, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИIi
12З526494, със седалище и адрес на управление: гр. Гълъбово, област Стара Загора, извън града. те,l:

(0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Влектронна поща: rr-raгket@brikel-bg.coпr Интернеr, aJ(pec:

http://www.brikel-bg.coЙ, Разплащателна сметка: IBAN: BGl4L]NCR7000|521]19468, BIC: (JNСRВG,SГ.
УниКредит Булбанк А!,_ представлявано от Янилин Павлов Павлов в качеството ]\{у Hlr

Изпълнителен директор, i{аричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,

.и

.., регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписвания с ЕИК: ,,,...,,......
със седalлище и адрес на управление: ......, гр. ул,,........... ЛЪ.,...., вх. .....,, ет.,........, Ie,lI.

.............; факс ...,.......; Електронна поща: ................ Интернет адрес: ,.,..,.,,,..,... РазплащателlIlt

На основание чл. ................,.,., от Закона за обществените поръчки (,,ЗОП') и Решенлrе NЪ

от ... .............2017 rla ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчкir с

предмет: ,,!оставка на хранителни продукти"

-се 
сключи настоящият договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: ,,,Щоставка на хранителнII

продукти" при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставки на xpalнlI

и хранителни продукти за нуждите на ,,Брикел" ЕА! по обособена позиция Nc ....:

.", описани съгласно Техническата спецификация - Прилоrкение Nч l).
както и в Техническото и I_{eHoBo предложение на Изпълнителя (Приложения Nl 2), неразделна rlacT от

,Щоговора, и в съответствие с изискванията на настоящия !оговор.
Чл.2. !оставките се извършват по зzlявка на Възложителя. Възлояtителят е задължен да прIIеNIе tI

заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящIIя

,Щоговор. Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество, по предмета на договора ll Ile
носи отговорност за това.

Чл.3. .Щоставките на Продуктите ще се извършват периодично, съгласно заявка на Възлолtителяt.
Чл.4. ,Щоставките ще се извършват в рамките на работното време на Възложителя от 08:00 ч. до

16: l5 ч.

м



П. ЦЕНИИ НАЧИННАПЛАЩАНЕ
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, tlредмет на Щоговора е в размер на .........,,,,

лева без ДДС и . ,. . лева с !!С.
Чл.6. fоставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен flf(C. в

зависимост от лоg,l,аtsени,tе количества. съгласно Техническото и I{eHoBo предложение на Изпълнrtте;Iл

Приложения Ns 2 към настоящия .Щоговор. I_{eHaTa, която Възложителят се задължава да заплаtl(а ll|t

Изпълнителя за извършените доставки на Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и BKJIotIBa

всички разходи ?а доставка на Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само - стоЙносттit lIlt

Процуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси! и други.

Чл.7. Посочените в настоящия .Щоговор единични и общи цени остават непроменени зч1 срока lla

действието му.

Чл.8.( 1).Зriirлащането на всяка доставка се извършва на база на документ, уДостоверяваII(
приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени предстхвиl,елll llil

Страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените ПродуктIr, тяхtlllта

единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдърх(аща данни за доставката, както l.t всtlчкIt

- яеобходими законови реквизити.
(2), В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, през който са извършвани доставкjlтс. въ,J

основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава данъчна фактура. съдър)IiаllLil

видовете и количествата на доставените през месеца стоки.

Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по бацков път в срок от 30 (тридесет) днII о'г

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо- преда ва геrrе rr

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът залочва да тече от получаване на последнl]я ol

документите.
Чл.10. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нарехцане по следна],а банttоlзit

сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка:

BIC:
IBAN:

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всички последвLtщ}1

.Iромени на банковата му сметка в срок до 2 (DBa) календарни дни, считано от момента на проiuяlлата. В

случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посоченат2I ]}

настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл,12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълttитс.lIя

със съответната дължима сума.

пI. сроковЕ
Чл.13. Настоящият Щоговор влиза в сила от датата на сключването му и е със срок Ita дейсlвtlе [l

/осем/ месеца.
Чл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок не по - дълъг от 3 /Tpll/ дцrltt

от датата на заявката на Възложителя.

Iv. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017l в складове за хранителни продуктI{ на

Възлохtите.пя: ,,Брикел" ЕА,Щ обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр, Гълъбово, Извън града,



Чл.lб. !оставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнl.rте;Iяt с

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за доставка IIil

съответния вид Продукти, предмет на доставка.
Чл.17. .Щоставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията ll|l

приложимите нормативни актове по съответната обособена позиция:
о Закон за храните, !В, бр, 90 от 15.10.1999 г.;

о Наредба Nq l от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, !В. бр.10 от 5,02.2016 г;

. наредба 1 от 9.01 .2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;

. Наредба l, от ]3.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за кон,гакт с
',l

храни, !В, бРl tr3 of8.02.2008 г.;

. наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материаците и предметите! различнtl o,I,

пластмаси9 предназначени за контакт с храЕи, ,ЩВ, бр. 5 1 от 26,06,200'7 г., !В, бр. 3 0 от28.03,2001 г.:

о Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, .ЩВ, бр. 102 от |2.12.2014l,,;
. Наредба Nq lб от 28'мqй 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствце на пре,снIl

плодове и зеленчуци,.ЩВ бр. 43 от 8.06.2010 г,;

. наредба N9 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производстtsо r,o, g,bxpaнeнIleTo ll
ТРаНСПОРТИРаНеТО На СУРОВО КРаВе МЛЯКО И ИЗИСКВаНИЯТа За ТЪРГОВИЯ И ПУСКаНе На ПаЗаРа На IlIЛЯКО lt

млечни продукти, !В. бр.2З от 29.02.2008 г.;

о Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 1 14 от 6.12.2002 г.;

. наредба Nq 32 от 2з.Oз.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара Ita N{есо и tlepe]t

дроб от домашни птици, !В. бр.29 от 7.04. 2006 г;

Чл.18. !оставяните хранителни Продукти:
. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпателно изброяване на

стоките по асортименти, количеството им за всяка от тях, както и другите данни. съобрlзttо
лриложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;
. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и количество,l,о
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 доставка lI с

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-маJIко от 2/3 от общия cpoIt на
-одност, обявен от производителя;

Чл.19. !оставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ"
предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕJUI. Заявката следва да се предостави в писмена форма rra xal)Trlell
носител или по електронен път/факс/електронна поща-/на представител на изпълЕителя, като съд,ьl)rl(il

подробно описание на заJIвените артикули, техните количества и график за доставката IINl.

Възлоясителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставката, Kitll)
писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят уведомява Възлолtителя предварително ll
своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може той да вземе необходtrшtлtтс

мерки за прибирането и складирането й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен докуN,lеI]т.

удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол) от Страните или Texllli
упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с изискванията l]a
настоящия ,Щоговор и съответствието на Продуктите с Техническото и L{eHoBoTo предложение rlar

Изпълнителя, Техническата спецификация на Възложителя, както и с Еаправената заявка,
Чл.21. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продl,ц1,11

съобразно член 22 от този .Щоговор, Възложителят има право да откаже да подпише докуN,lента.

удостоверяващ доставката, както и да откаке изцяло или частично да приеме доставката. В тези случаll.
Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните недостатъци! лIltlсIl



и/или несъответствия, дефинирани в чл. 22 по-долу (,,Несъответствпя") и се посочва срокът, в койтс'l

същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия .Щоговор. След отстраняване на

Несъответствията, Страните подписват двустранен док}мент, удостоверяващ приемането на стоката.
Чл.22. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:

о несъответствие на доставените Продукти със зzUIвеното/договореното количество и/илlt с,ьс

заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените Продукти по отношение на качеството;
. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (прилолtение Nq 2 кr,шt

настоящия .Щоговор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Приложение ЛЪ 1 към настояIltilя

!оговор):
. несъответьtв4q'на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;
. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия fiоговор;
. нёсъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;
. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;
о несъответствие,на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за храните и издадените въз ocHot]a

на него подзаконови нормqтивни актове;
Чл.23. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно член 22 на доставката с Техни.lескоrо

предложение (Приложение,Nо 2 към.Щоговора), с Техническата спецификация (Прилоlttение N! l къпt

Щоговора) или с изисkванията за качеството на доставения Продукт се отбелязват в KoHcTaTlIBI]пrI

-_rтротокол 
по чл. 2l. Реrtламации за скрити Несъответствия се правят при откриването иN{, ItilTo

Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констатирането ипл. В

рекламациите се посочва номерът на !оговора, документа, с който е удостоверено приемането lla
стоките, партидният номер на Продукта, точното количество на получените Продукти, oclloBaнlteTo зil

рекламация и конкретното искане на Възложителя.
Чл.24. При отправена рекпамация и възникване на спор относно съответствието по чл, 23 rt чл.

25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция по безопаснос't
на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възлоя<ителя и Изпълнителя It,пtI

упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълнителя или най-късно tia

следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита протоколът от анаJIиза на оторизирания оргtlп п0

настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствllето
на доставените Продукти, рiвходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погIlваltето \Iy

са за сметка на Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нор]\та'г}ll]но

установените изисквания, Възлояtителят дължи на Изпълнителя заплащане на дet'jcTBltr-e,r Hо

извършваните разходи по анаJIизите и доставката на Продуктите, както и стойността на продуктltте. зд

които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на рекламация Възло;кllтеllят е

]лъх(ен да съхранява продуктите съобразно температурните режими и условия, посочени на eTIlKel'a,

Чл.25.(1).Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продуктr.I със
заявеното/договореното количество иlили със заявения/договорен вид и/или несъответствие lla
партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на cpol(i] tla

годност на Продуктите с изискванията на настоящия Щоговор, както и Несъответствия, свързаIlrI с

нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в констативния протокол по чл. 21 rt cir
обвързващи за Изпълнителя.

(2).При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с Техническотtl
предложение (Прилояtение Nq 2 към ,Щоговора), с Техническата спецификация (Приложение N! l къпt

.Щоговора) или с изискванията за безопасЕостта на доставения Продукт и при извършен лаборатореtt

анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договорен[Iте t.l

нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за констатиране Ila

скритите несъответствия в срок от З (три) дни от уведомяването, Несъответствията се отразяват в

констативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане Iiil

представител от Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише пpoToкo_rlzt.

Възлоrrtителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е обвързваIr1 за

последния.
Чл.26. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на,Щоговора, KortcTaTиpirIt li

по реда на предходните аJIинеи:



. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок до 2

(два) календарни дни от подписване на съответния протокол от Страните или от издаване на протоI(ола

от анаJIиза на оторизирания орган; или
. цената по.Щоговора се намаJlява съответно с цената на Несъответстващите Продукти, ако Ile водIl ,,1о

съществени изменения на договора.
Чл.27. В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по чл.21, Възлолtителят

дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношевие, на която същите са koнcTaT}lpalнl l-

само след отстраняването на несъответствията, по предвидения в ,Щоговора ред, съответно прlI

установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно установени изискваIlIля 1lо

реда на чл.1 24,\4 подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другIlr'е
i,

условия на настdя щия Логовор.
Чл.28. В слуrай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаващи заявенlll'е.

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

на излишните коллчества е за сметка на Изпълнителя.

Чл.29. Когато Изцълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата, на

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнитеJtrl ttлll

упълномощени от тях преfставители. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички факти.Iескtt lI

lравни действия на подизпълнителя като за свои действия.
Чл.З0. СобственостIа и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предNIет lta

доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя след момента на приемането им'от страна Hir

Възложителя с подписватlето без забележки на документ, удостоверяващ приемането на cToltaTa

(приемо-предавателен протокол).

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕj'UI
Чл.31. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия flогtlвtlр.

отговарящи Еа изискванията на .Щоговора, както и на условията на Техническото предложенLiе [Iil

Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени, пocotleнtl ll

I{eHoBoTo предложение на Изпълнителя .

Чл.32. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по .Щоговора и да yпpa)illJll]lr

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възлоrкителя.
При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената заявка.

-_ 
незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ Еа Изпъltни,t еltяt

(повече от 3 пъти в рzrмките на един месец да изпълни направена заявка, Възлоlкителят има право да
прекрати !оговора, както и право да получи неустойка в размер на сумата по гаранцията за изll'ьлненI]е

на !оговора, включително да усвои сумата по предоставената гаранция.
Чл.34. Изпълнителят е длъя(ен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за свtlя

сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни, са[Iитatрllо-

хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз ва хранителнlI

Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостоверение за регI;Iстрация на

транспортно средство (ако е прилояtимо).

Чл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлея(но предявеIIите о,г

Възложителя рекламации по реда на настоящия flоговор.
Чл.36. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия flогово1l.

Изпълнителят има lrраво да получи цената по .Щоговора, съгласно определения начин на плащане.

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействllе

осъществяване на работата по !оговора, вклюIIително предоставяне на нужната инфорNlацtlя

документи за изпълнение на .Щоговора.

]i]
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Чл.38. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез яадлежно упълноNlошlеIl l l

представители протокола/докуI,1ента за доставка и/или констативните протоколи, както и дl]угlI,tе

документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия ,Щоговор. При отказ на Изпълнl.rтеля

или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този договор, ВъзлоlIttt,t e:llt t

изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представител, който е обвързващ за

Изпълнителя. Констатации относно Несъответствието/съответствието на доставените Пролуtt,гll с

Техническото предлояtение (Приложение Nq 2 към ,Щоговора), с Техническата специt|lllltlltlttя

(Прилох<ение М l към ,Щоговора) или с изискванията за безопасността на доставения Прод),ti,t сс

вписват в протокола след извършване на лабораторен ан&IIиз от Акредитиран орган,

Чл.39.' I,!зпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените [lродl,ц111 .
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този .Щоговор и е длъ)IiеI]

да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя иlили трети лица от Несъответстващи Продук гrr,

Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявеllа в

необходимия сроk (не пр-късно от 3 (три) дни преди датата на доставката) отразена в заявката по чл. ]4.

VI. , ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.41. Възлоrкителят се задължава да заплаща цената на доставените ПродуктлI, съгласIl(l

- условията и по начина, посочен в настоящия .Щоговор,

Чл.42. Възложителят се задъля(ава да приеме доставката на Продуктите, предйет н4 доставка по

реда на Раздел IV, ако отговарят на договорените изисквания.

Чл.43. Възложителят осигурява свои представители, които да приеIчIат доставкIIlе l,]

договореното време.

Чл.44. Възлояtителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуtстltте

до посоченото в чл. 15 от .Щоrовора място на доставка, в срок и без отклонения о,t договореtl}llе
изисквания.

Чл.45. Възложителят има право да получава информация по всяко Bpe]vle относно подготовIiit,],|l.

хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на !оговора.
Чл.46. Възлоiкителят има право на рекламация на доставените по ,Щоговора ГIродуttтti. пlltI

условията посочени в настоящия .Щоговор.
Чл.47. Възлолtителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващп с

изискванията на,Щоговора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда, определени в член ]7

_ JT този !оговор.
Чл.48. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато ИзпълнителrIт llc

спазва изискванията на .Щоговора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят tle IiзпъJIlIlI

изцяло своите задължения съгласно условията на ,Щоговора, или да откаке да изплати частичIIо llll]

изцяло договорената цена.

Чл.49. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяttа

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично )/по\,Iенll,] а

от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

ЧП. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.50. Видове и размер на гаранциите
(1).Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия !,оговор свtllI

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири процента) от стойността на.Щоговорtr по
чл. 5 или сумата от (словом), закръглена до лев.

(2).Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на !оговора K,bbl

датата на сключването му.



(З).Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията изп,lежду елнil oI

следIlите: парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; банкова гаранция; }lлlt

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Чл.51. Когато гаранцията се представя във вид на пдричнд сума, тя се внася по следната бattlttlBtt

сметка на Възложителя: IBAN: BGl4L]NCR70001521779468, BIC: LINCRBGSF, УниКредит Булбанк All
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

Чл,52.( l ).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналъt ii, ltatrl tя
е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от cToliHocTTir tIa

гаранrlията за изпълцението му със срок на валидност, срока на действие на !оговора, плtос l20 (cTtl It

двадесет) дни.
(21.Странгге се,сьгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция. гя да съдържа )словllс.

че при първо пdискване Оанката следва да заплати сумата по гаранцията независимо от направенl1l е

възрa)кения и защита, възникващи във връзка с основните задължения,
(3).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслуlкваrtето пit

превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.
Чл.53. Заётраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорносттil IIа

Изпълнителя, е със срок I]a валидност, срока Еа действие на договора, плюс 120 (сто и двадесет) Днrr,
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо со лице по тази застраховка. Застраховкаt t,a

следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на !оговора. tI

{е може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг договор. Разходите пir
сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховl(а,Iil ,jil

изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възло)IitlтеjLI _

при наличие на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. .

Чл.54.(1).Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на .Щоговора в срок J20 (crtl rr

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по .Щоговора.
(2).Възлояtителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, незавIiсиlо от

формата, под която са предоставени.
(3).Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на,Щоговtlра е

възникнzlл спор между Страните относно неизпълнение на задълrкенията на Изпълнителя. При решalвiI}iе
на спора в полза Еа Възложителя той мояtе да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(4).Възлолtителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнен}iе прll
пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия .Щоговор от страна на Изпълниrе;tя
иlили лри рaвваляне или прекратяване на настоящия ,Щоговор по вина на Изпълнителя. В тезlr случаtr.
Възлоrrсителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение сумиJ покриващи отговорността Hil

Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразу]\{яват. че:

о Възлох<ителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или повOrIе пт,llI I}

'.- рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от Възло,rlсtll,е_rtrl

Продукти; иlили при системно (три или повече пъти в рамките на един месец) НесъответствIIе на

доставените Продукти с договорените изисквания; както и че

о При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстрaшяване на явни и/или cltpltttt

Несъответствия, установеIIи по предвидения в .Щоговора ред, в договорения срок, както и оl,I(iiз ,]il

доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнеrlие cyfiltl.

на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е oTI(a,]aHa.

(5),Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изtrълнение суми paBнl] tlil
размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия ,Щоговор, поради неизllълненliе на
задълженията на Изпълнителя.

(6),В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжеI.I в cl]oк

до 5 (пеп) дни да допълни съо,гвс,l,нiJга l,аранция до размера Й, уговорен в чл. 55, ал.1, като внесе
задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за cy\,lil в

размер на задържаЕата или да застрахова отговорността си до размера в чл. 55, ал.1 ,



VIII. НЕУСТОИКИ
Чл.55,(1).При забавено изпълнен}Iе на задължения по .Щоговора от страна на ИзпълlIIIтеltя.

същият заплаща на Възлоrrtителя неустойка в размер на l 7i, (едно на сто) от стойността на Продукl,иl,е.

чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени констатираните FIесъответствtlяt

в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10%о (десет на сто) от цената на с,гокатаi- ,]|I

Itоято се отнася забавата.

(2).При забава на Възлоrкителя за изпълнение на задъля(енията му за плащане по !оговора.
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва,

(3).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да oTcTl)alltl

констатиранй F}еЬъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, Възложителят,има право да прекратII

настоящия ,Щоговор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпъJнение. В този сл1^lаil

Възлоlrtителят има право на неустойка равна на 5%о (пет на сто) от прогнозната стойност на .ЩоговОрir.

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

установена по предв4дения в ,Щоговора ред, Възложителят има право да прекратл1 ,Щоговсl;lа

едностранно, както и на нёустойка равна на 50% (пет на сто) от прогнозната стойност на.Щоговора.

(5).При прекратявацё на настоящия ,Щоговор от Възлоrкителя на някое от основанията по чл.6].

TTl.1 и 2 ВъзлоItителят има право да получи неустоЙка в размер на сумата по гаранцията за изпъ.пIIеItIIс

на ,Щоговора, включително да усвои сумите по предоставените гаранции.
(6).Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и прОпусн(iти ползIt по

общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гаранцItri,l-а зд

изпълнение.
(7).Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по банковата Il\/ cNIel,|,,t

IВДN: BGl4LINCR70001521779468, BIC: LINCRBGSF, УниКредит Булбанк А!, В случалi .le банковlt-t а

сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (три) дни от искането lia
Възлоrrtителя за плащане на неустойка, Възложителят има право да задържи съответната cyпta оl
гаранцията за изпълнение,

(8).В случай, че Възлолtителят прекрати или развали настоящия договор без ocHoBaHlle. Toii

дължи на Изпълнителя неустойка равна на 50% от разликата между прогнозната стойност на доrовоl]ii Il

цената на извършените до момента на прекратяване доставки.

lX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.56.(1),Настоящият ,Щоговор 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 поръчка предNlет Ila

.Щоговора, извън правомощията на Възлояtителя, които той не е могъл или не е бил длъжен да предRll]llI

или да предотврати с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата;
. При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или непредотвратн лl()

събитие от извънреден характер, възникншIо след сключването на .Щоговора (,,непреодолrtп,Iа сIлла")

продължила повече от 20 дни;
(2),Възлояtителят може да прекрати едностранно настоящия .Щоговор:

. при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне Еа доставка на Продуltтtt:
и/или забавяне или oTкztз за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани по рсдz1 IIll

,Щоговора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на Продукти с НесъответствtIlt с

изискванията на ,Щоговора, констатирани по реда на ,Щоговора;
. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в доI(уl\{ент1.Iте за

учасгие. или излолзва подизпълнигел. който е ра]личен от,lози. който е посочен. ocBeli в случilIlIе_ lJ

които замяната, съответно включването Еа подизпълнител е извършено със съгласието на ВъзлоlIсI t,ге: trt

и в съответствие със ЗОП и настоящия ,Щоговор;



(З).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява ,Щоговора в случаите по чл.1 l8, a,r.1 от ЗОП, без да .цт,лil;tt
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на !оговора вреди! освен ако
прекратяването е на основание чл. 1 1 8, а,т.1, т.1 от ЗОП.

(4).Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения ме)Iiду
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлолtителя дейностtt tlLl

изпълнение на,Щоговора.
Чл.57. Настоящият fiоговор Mo)Ite да бъде изменян или допълван от Страните при условtlяl,а lla

чл. 116 от ЗоП,

х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл.58.( 1 )-Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задъл2кенията сII. I(()lill()

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не Nlоже jtll сс

позОвава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информира,rа другата Страна за възllиItваI lel,o

на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разуN{ни усLIJIIIя ll

мерки, за да намали до минимум понес€ните вреди и загуби. както и да уведоми писNlено др},lllllа
Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила,

(3)..Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4).Не MolKe да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небреrrtност илIl умиIl]J]егlll

действия или бездействия са довели до невъзмояtност за изпълнение на !оговора.

XI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.( 1),Страните се съгласяват да третират като конфиденциаjIна цялата инфорлIачия.
получена при и по повод изпълнението на .Щоговора:

(2).Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкрl{вlt lIo
какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото 11 да е, ocвcl]
пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциfuтна информация пред 1,illi,1,1]

слулtител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за целите на изпълнеllItето iIil

!оговора и след поемане на съответните задъля(ения за конфиденциа,тност.

ХП. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл.60.(1).За всички неуредени в настоящия !оговор въпроси се прилага действащото бългаl-tсlttl

lаконодателство.
(2).Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления llo

изtrълнението на настоящия ,Щоговор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Телефон: Email:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Телефон: Email:

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този ,Щоговор, следва даr

съдъря(ат наименованието и номера на .Щоговора, да бъдат в писмена форма за действителност.
(4).Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си статут.

адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(5).Офичиална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящ}rя .Щоговtl;:l

адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои адресr.t, Пlrtl
неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцията изпратена tla

адресите по настоящия член 21 се считат за валидно изпратени и получени от другата Страна.



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

куриер, Писмените уведомления между Страните по настоящия flоговор се считат за ваJIидно изпра,l,енrl

по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по електронната поща IIа

страните, подписани с електронен подпис.
Чл.61.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задъл)ltения по настояIцпя

.Щоговор на трети лица, освеЕ в случаите предвидени в ЗОП.
Чл.62.(1).Всички спорове, породени от този .Щоговор или отнасящи се до него, ще б,ьлаг

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай н1 сп1.1l].

всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу IIокана за

(2).В случай на непостиIане на договореност по реда на предходната а}линея! всички спорове.
порЬдени от този,Щоговор или отнасящи се до Еего, включително споровете, отнасящи се до Ilегово,]()

тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяни за разгле)l(даl]е rl

решаване от комцетеЕтния съд на Република България по реда на ГПК.
Чл.63.НищожноСтта на някоя от клаузите по !оговора или на допълнително уговореllи услоl]Ilя

не води до нищо?кност на друга клауза или на !оговора като цяло.

-1ри подписването на настоящия .Щоговор се представиха следнйте документи:

Неразделна част от настоящия .Щоговор са следните приложения:

1. Приложение Nq 1 - Техническа спецификация на Възлоrкителя;
2. Приложение Ns 2 - Техническо и IJeHoBo пред,lожение на Изпълнителя;

Настоящият !оговор се подписа в2lдваl еднообразни екземпляра - \ lединl за Възлолtи,геля и 1/eлlrIr/

за Изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

[.l [.l



7. УКАЗАНИJI ЗА ПОДГОТОВКА НА ПЪРВОНАЧАЛНА ОФЕРТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА, ОБЯВЕНА ЧРЕЗ КВАЛИФИКАЦИОННА СИСТЕМА

I. Общи условия
1. Конкретните поръчки за строителство, доставки или услуги, попадащи в обхвата lta

квалификационната система, се възлагат чрез процедура на договаряне с предварителна покана зll

участие.
2. Всяка конкретна поръчка, възло}кена чрез квалификационна система,
Уникалният номер съдържа референтен номер на системата, създадена
създаване на КС, пореден номер на поръчката (например КС 01-2017-01).

оJделна електl]оII I Ia

получава уникален Iloi\Iel].

от възло)I(ителя. годI]наl lIa

З. .ЩокумеНtитqr;iсвър9ани с конкретна поръчка по системата, се обособяват,в
преписка в конкфетната система и се публикуват в профила на купувача.
4, Възлоlкителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до

документацията не по-късно от датата на изпращане на поканите за представяне на оферти, В покаIIttта
се посочва хипер връзка към електронната преписка в профила на купувача, на който е достъпIIir
документацията за поръчката.
Когато техническата спецйфикация е с голям обем и съдържа конструктивна документацйя, чертеlill-
проекти или други документи, свързани с изпълнението на поръчката, същата се публикува в про(lIrла
на купувача, в електронната преписка на поръчката към системата, раздел ,,Техническа спецификацlля",
5. При възлагане на поръчки в рамките на квалификационната сиотема, възложителят с решенпе._'одобрява 

поканата за представяне на оферти и док}ментацията за участие. Поканата се изпраща /lo
определените в решението кандидати.
В случай, че участникът няма посочен факс, поканата се счита за връчена:
- когато е изпратена на посочения от участника електронен адрес и е получено потвърждение ло e-tllail
(на експерта, посочен в поканата), че е получена от участника. Потвърждението следва да е подпIlсtlн()
от представляващия дружеството, подпечатано, сканирано в pdf формат;
- когато е изпратена чрез куриер, и е получена обратна разписка. В този случай, рaвходите са за cNle I l(a

на участника,
6. Възлоrrtителят не може да покани да подадат оферти или да участват в преговори лица, KoliTo не са
включени в системата, в решението за възлагане на конкретната поръчка или са изключенI] от
системата.
7. В профила на купувача, в електронната преписка на конкретната поръчка, се публикуват:
- Решението за откриване на поръчката;
- .Щокументацията за участие, образци на документи;
- Поканите до rlастниците;
- Разяснения към документацията;
- Решението за изменение на документацията, както и промеЕената документация;
- Протоколите и доклада от работата на комисията;
- Решение за приключване на поръчката;
- Както и всички други документи съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП;

8. Възложителят може, по собствена инициатива или по искане на участник, еднократно да напl]авIl
промени в поканата и документацията за участие в поръчката. Лицата могат да направят предложеlIlIя зil

промяна в документите в 5 /пет/дневен срок от публикуване на решението в профила на куп)Iвачir.
Решението за изменение и променената документация се публикуват в профила на купувача в срок дtl [l

loceMl дни след публикуване на Решението за откриване на поръчката, В случай, че последният лен t) l

срока за публикуване е неработен, Решението за промяна и документацията се публикуват в пъl)вIlrl

работен ден,
Възлоясителят не уведомява покаЕените участници за промяната.
Участниците са длъжни да следят профила на купувача относно публикуване на решенIIя ,]ir

промяна в конкретната поръчка.

9. Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по док)aментацията за участ1-Iе в

срок до 7/седем/ календарни дни след публикуване на документацията в профила rra купува.rir. I}



ПОСОЧеНИЯ СРОК IIСКаНеТО СЛеДва да е входирано при възложителя. Възложптелят е дJIъаiсlI lцt
ОтгОвОри в срок до З /три/ календарни дни след постъпване на искането. В случаЙ, че последнliят деIi
от срока за публикуване е неработен, разяснението се публикува в първия работен ден. Разяснеltияt tto
ПОСТЪПИЛи Запитвания се публикуват в профила на купувача и не се изпращат на поканените участнt.lцIt.
УчаСтниците са длъжни да следят профпла на купувача относно публикуване на разясIIеIIIIя lt,ьпl
конкретната поръчка.
Искането за разяснение се изпраща на посочения в поканата адрес по факс, поща, куриер, лriчtlо II"III
по e-mail. Когато искането е направено по e-mail, същото следва да е подписанll и llолllеча,l,alllо tl,I
ПРеДСтавляващия дружеството. Препоръчително е искането за разяснение да бъде изпратено по нiiчl]ll.
гарантиращ навременното му получаване от възложителя.
l0. В електпоншата пDеписка на поръчката. в профила на купувача. се публикуваr пис\.lени ра]яснснltrl,i,-
по условията на ооществената поръчка.
1 1 , Искане за разяснение постъпило след срока не се разглежда.
12, В случай, че срокът за подаване на rтървоначални оферти е удължен, Възлоrrtителят llllc]\letltl
уведомява поканените участници за крайния срок за подаване на оферти.
13..Що изтичане ria срока за подаване на оферти всеки участник може да оттегли, промени иJIll лollъjllllt
офертата си.
14. В случай, че срокът за подаване на първоначаJIни оферти е удължен, всеItи участник N,lоже даl ol,,l,el rlll
офертата си и да я подаде отново в срока, определен от възложителя.

-II. Пода*а"" на оферти
1. Офертите се подават в управлението на дружеството, Област Стара Загора, общ. Гълъбово. г1l.

Гълъбово - Извън града, п.к. 6280, административна сграда на ,,Брикел" ЕА.Щ, при спазl]ане ]Ii:l

пропускателния режим на възложителя.
2. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от възложителя. Не се ttptreпla tt

оферта в опаковка, незапечатана или с нарушена цялост. Такава оферта се връща на участI]ика.
3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определе]]о
за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подtlllсва ()т

представител на възложитеJIя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се заве)I(дат в

регистъра, като не се доI]уска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. ПолчченItте
оферти за участие се предават на председателя на комисията за което се оъставя протокол с даIlIlите,
Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията
4. .Щокументите, свързани с участието в процедурата (офертата), се представят от участнlIка иллl оl,
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с
препоръчана пратка с обратна рaвписка, на адреса посочен от възложителя в поканата.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са зlt

- cNIeTKa на участника, Рискът от загубване на офертата или неполучаване на офертата в указанLlя срок Il

час е за сметка на участника.
Възлоrrtителят не се ангажира с каквото и да е съдействие за пристигането на офертата l]a указаIII]rl
адрес и час.
5..Щокументите се лредставят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
- наименование на участника, включително участниците в обединението когато е прилохtимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- наименование Еа поръчката, референтен номер, а когато е приложимо и обособените позиции, за KoI]Ti]
се подават документите.
6. Когато поръчката е разделена на обособени позиции и участникът подава оферта за повеrIе от едll|r
позиция, се подава една опаковка, съдържаща документите за съответните позиции. Възложltтелят rre
изисква документите за отделните обособени позиции да бъдат отделЕо опаковани.
7. Когато се представят мостри, които трябва да са опаковани отделно от документите в опаItовката. ,l,e

се обозначават по начин, от който да е видно кой ги представя, наименование и референтен номер lla
процедурата, а когато е приложимо - и за коя обособена позиция се отнасят.
8. Опаковките с мострите получават същия входящ Еомер на офертата, като в регистъра на възложитеJlя
и на документа, издаден на приносителя на офертата срещу входящия номер се отбелязва ,.мостра,-.



III. Изисквания към участниците при подготовка на първоначална оферта
1. Образците, приложени към документацията за участие, са задължителни, При подаване на офертата

участникът може да посочи коя част от нея има конфиденциален характер и да изисква от възло)I(итеJIя

да не я разкрива, Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношенIле tlа

предложенията от офертите им! които подлея(ат на оценка.

2. Първоначалната оферта се изготвя и подава на български език.

3. При изготвяне на офертата участникът трябва да се придържа към условията, посоченll t]

документацията.
4. Участникът трябва да проучи всички инструкции, образци, условия и спецLtфикацtltI в

документаци ята,,,Невъзмох(носп а да лредостави цялата информация. и]исквана,в докуменtацияlа lll
представянето нЬ оферта, неотговаряща на документацията при всички случаи е риск за участнlil II

може да доведе до отстраняването му.
5. Всеки участник може да подаде само една оферта.
6, Количеството, вида, кач9ството и функционалните характеристики на предлоя(ените дейности (CN4P.

услуга или достаiка) трябва да отговарят напълно на изискванията на Техническите специфrtкацлtt,t tr

условията за изпълнение на порьчката.
7. Вариантност на офертите се разрешава само ако това е изрично позволено в поканата и/rtлll

документацията за участие.
._ З. Участниците трябва да представят оферта за целия обем на обществената поръчка. Ако в поканаtта

изрично е посочено, че участниците могат да подадат оферта за една, няколко или,всички обособенll
позиции, то офертата задължително трябва да включва пълния обем по предложените от него обособеtlll
позиции. Предложения за част от обществената поръчка или част от съответната обособена позIiцIIл
(група) не се разглеждат и участникът представил такава оферта се отстранява.

IV. Изисквания към съдържанието на документите в опаковката
1. Първоначалната оферта включва:
1,1. ,Щокумент - образец на първоначална оферта, който е задължителен и се представя в офер,rir,га

заедно с приложенията.
*Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, се представя елltll
доI\:умент (образец на пьрвоначална оферта), в който изрично се поеочва за кои позIlцлItI се oTHllcrl
офертата.
1 .2. ,Щекларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
1.3. !руги документи, описани в образеца на първоначаIIна оферта, и изисквани ItaTo прило)кеIIIлJI (lт

възложителя към образеца,

.- 1.4. ПредложеЕие за изпълнение на поръчката:
1.4.1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификацлти tl

изискванията на възложителя по приложен образеч
1.4.2. Щокумент за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представите;I
на участника - оригинал или заверено от участника копие. (представя се само ако това лIlце не е

законен представител)
1.4.3. Мостри, описание и/или снимки на стоките, които ще се доставят, когато това е изисквано о1,

възложитеJUI в поканата и документацията.
1.4.4. Щруга информация и/или документи! изисквани от възложителя в документацията и описани каго
приложения в образеца на оферта.
*Когато процедурата е разделена на обособени позицип, за всяка обособена позиция се tlзгоl,Rrl lI

представя отделно техliическо предложение, което се поставя в опаковката.

1.5. Запечатан непрозрачен плик с надпис ,rПредлаганп ценови параметри":
1,5.1 Пликът с надпис ,,Предлагани ценови параметри" трябва да съдържа ценово предло)I(еlтlj е.

съдържащо предложението на участника относно цената за придобиване. и предложенията по друI,]l
показатели с парично изражение - по прило}кен образец.



1.5,2. .Щруга информация и/или документи, изисквани от възложителя в документацията и описанtI
припожения в образеца на ценово предложение.

l_{eHoBoTo предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачеЕ плик с надпис ,,Предлаганll tцeHol

параметри", който съдържа ценовото предложение по т.1.5
Върху плика се посочва:

- наименование на участника!

- наименование на поръчката и обособената позицията_
*Когато процедурата е разделена на обособени позиции, за всяка обособена позиция се предстllвя
отделен плик ,,Предлагани ценови параметри", с посочване на позицията за която се oTllilcr|,г,
l(ои tо се пOстамт в опаковка га.

1.6.Опис на представените доIq/менти.
Описват се всички документи представени от участника в опаковката с документи, вклк)чliте-п

представените мостри, ако има такива.
+Когато поръчката е разделена на обособени позиции, се представя един опис, в койrо се опllчва
документите по всяка обоiобена позиция.

Всички документи, по тази точка, трябва да бъдат скрепени неподвижно в отделна станлар,l,на lliilIKa lI

. ,Iодредени по реда, указан в rtастоящите указания.

V. Разглеждане на офертите
1, За разглеlкдане на първоначfuтните оферти за участие в поръчка, обявена чрез квали(ltrttдцllоtl ll а

система, възложителят назначава комисия по реда на чл.51 от ППЗОП.
2. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки, като провеl]ява
за наличието на отделен запечатан плик с надпис ,,Предлагани ценови параметри".
З. Комисията разглежда офертите и проверява за тяхното съответствие с предварително ообrlвенttlс

условия. Комисията прилага чл.54, ал.8 и 9 от ППЗОП
4. Комисията не разглежда предложенията за изпълнение на поръчката (техническото предложенll,^) t] il

участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията на възлоя(ителя, включителllо IIе е

представен докумеrIт изискван от възложителя по т.1.1- 1.З, раздел IV от настоящите указания,
5, Комисията не отваря пликът с предлаганите ценови параметри на участник, за който е ycTaнoвe]Io. ч(,

техническото предлох(ение не отговаря яа изискванията на възложителя, включително не е прсдстill]сlt
документ изискван от възложителя по т.1.4, раздел IV от настоящите изисквания.

При липса на предложена цена на отделен артикул/номенклатура от предмета на поръчката лIлlл llit
стделна обособена позиция, офертата се приема за непълна и участникът се отстранява. Предлагане,го
на цена 0 лв за конкретен артикул/номенклатура при на,тичие на обща цена, не се счита за llепъ-цliit
оферта.

6. За участие в договарянето се канят само участници, чиито оферти отговарят на изисIсваниятil lta
възложителя.
7, Комисията писмено уведомява допуснатите участници за датата, часа и мястото на договарялlето. llc
по-късно от 2 (два) работни дни преди датата преговорите.
8. Заседанието за определяне поредността на прове}кдане на преговорите с допуснатите ytlacTнltttll е

публично и на него могат да присъстват представляващия/те участника или негов упълно}lоlilсIl
представител.
9, Комисията извършва жребий за определяне поредността на преговорите.
10. Правила за провеждане на жребий. Председателят на комисията предварителЕо подготвя o,t,jtej]HII

непрозрачни, немаркирани със знаци пликове, съответстващи на броя на допуснатите офертrr. Ilpert
присъстващите на заседанието на комисията лица (в случай. че има такива). председателят tlocl,aвrl l]bl]

всеки плик по един билет с пореден номер, започващ от 1 до броя на допуснатите оферти. Когато в

определения от комисията дата и час на провеждане на жребия, не се явят всички поканени участнI.lцli.
председателят на комисията изготвя толкова билета с поредни номера, колкото са присъстващ!Iте,



участие.
14. Направените предложения и постигнатите договорености с всеки участник се отразяват в отдеJlен
протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника.
15. Когато договорено лредложение, свързано с цена или рrвходи, което подлежи на оЦеняване. е с
повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на остаllfulите участlllltlll
по същия показател за оценка, комисията изисква подробна писмена обосновка за начина на не] овOг0
образуване, която се представя в 5-дневен срок от пол}п{аване на искането.
16. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност о,гносн()

обстоятелствата ло чл,72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При необходиN,Iост о,г

участника моя(е да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може да не бъде прлIета Il

участникът да бъде отстранен само коIато представените доказателства не са достатъLIнII, за ]la
обосноват предложената цена или разходи.
17. При разглеждане на офертите и на всеки етап от процедурата комисията може при необходипtост да
иска разяснения за данни, заявени от участниците, иlили да проверява заявените данни] вклIочитслll()
чрез изискване на информация от др)ти органи и лица.
18. Комисията може да прилага чл.104, ал.5 от ЗОП когато е необходимо.
19. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си.
20. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възлояtителят издава решение за определяIIе Ila

- изпълнител или за [рекратяване на процедурата. Решението се изпраща на участниците и се публltкl,вlt
в профила на купувача, в електронната преписка на процедурата.
21. Участниците, класирани на първо и второ място, са длъжни в седем дневен срок след получаваtIе lILt

решението за определяне на изпълнител да представят на Възложителя актуаJIизирано Ilellol](,)

предложение с посочени единични цени в рамките на договорената цена (обща стойност на договорil) зil
изпълнение предмета на поръчката. Участниците нямат право в актуalлизираното си I(elloi]o
предложение да предлагат цени по-високи от първоначаJlно предложените единични цени. ИзлIсttванетtl
се прилага, когато се договаря % (процент) отстъпка от предложената обща стойност за изпълне}II4е II1l

поръчката или се договаря обща стойност за изпълнение на поръчката.
Актуализираното ценово предложение се представя на хартиен носител в отдел ,,Търговски'', подплtсаtttl
и подпечатано от участника. Същото става неразделна част от договора, който се сключва с участниl(а,
определен за изпълнител,
Не се сключва договор с участник. който не представи актуализирано ценово предлоя(ение.

Пликовете се запечатват от председателя и се поставят в кутия с отвор. Председателят на коN,IIiсI]ятll

кани, по реда на входящите номера на първоначалните оферти, всеки от присъстващите участлIrIцlI дil
избере по един плик от кутията. След изтегляне на плика и оповестяване на съдържащия се в него HoNlcl-)

на билет, участникът се вписва в списък като посочва номера на изтегления билет и се подписва.
В зависимост от изтеглените билети, поредността на провеждаЕе на преговорите се определя по следIItlя
начиЕ участник с изтеглеI{ билет N!1 е първият участник, с който ще бъде проведено договаряIIе.
Участникът, изтеглил билет с последния tIореден номер. е последният участник с който ще бъде
проведено договаряне.
Когато за участие в договарянето е допуснат един участник, не се провежда lItребий.

11. Участник, който не се яви на публичното заседанпе на комисията за определяне поредносттп
на договdрirнетd се класира с първоначално предложената ценова оферта. Това обстоятелство сс
описва в отделен протокол на комиспята.
12. Комисията провежда преговори с допуснатите участници на същия ден, в който се провеlкда rкребrlя,
13. Воденето на преговорите се извършва по параметрите посочени в документацията за участие, с ]leJI

договаряне на по-благоприятни за възложителя условия.
На преговорите участниците нямат право да предлагат цени (обща и единични) по-високll сl,г

първоначаJIно предложенйте в офертата. Участник, който е предложил цена (обща или едини.]ни.) Ilо-
високи от първоначално чредло}кените в tlлика с предлаганите ценови параметри се отстранявal от

VI. Сключване на договор
1. След влизането в сила на решението за
сключване на договора, съгласно чл.68 от

условията на чл.112 от ЗОП.

избор на изпълнител страните уговарят датата и начllнаt на
ППЗОП. !оговорът за обществена поръчка се скл}оtIва ]Il)Il



2. В случай, че участникът, определен за }Iзпълнител, е неперсонифицирано обединение на (lltttчect;tt

и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаваllе Illl

юридическо лице, договорът се сключва след представяне на документите ло чл.70 от ПравtrлнtrItа зl,t

прилагане на ЗОП.
4. .Щокументи при сключване на договора:
4,1, ,Щокументи съгласно изискването на чл. 58, ал. 1 от ЗОП, издадени от компетентен оргаIt. зil

удостоверяване липсата на основаIIия за отстраняване по чл. 54;

Свидетелството за съдимост следва да е ваJIидно към датата на склюrIване на договора, всичклI ocTaIlajlll

документи следва да бъдат издадени до 60 календарни дни преди датата на подписване на договоl)а.

!окументите се представят в оригинfu,I или нотариално заверени копия.
4.2. Док}менти,по чл.67, ал,б or ЗОЛ за доказване съответствие,l о с критериите j11 пбдбо1l ttll

възло}кителя, по'сочени в квалификационната система. В случай, че документите са представенлl li;lll
изискани от комисията на основание чл.67, ал.5 от ЗОП, не се представят при сключване па договора,
4,З. Когато участникът използва подизпълнител и/или се позовава на капацитета на третII лI]ца.

документите л,о т.4.1 и т.4.2, от Раздел VI, се представят и за тях,
4.4. Гаранция обс!зпечаваща изпълнението на договора. Гаранциите се предоставят в една от следtIIIтс

форми, по избор на участнИка:
- пари ч на cvМa:
- банкова гаранция;

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
- 4.5. Когато гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, е парична сума тя се внася в ](acal,a I]a

възлоrrсителя или по банкова сметка:
Банкова сметка в лева: IBAN: BG 14UNCR700 О|521779468, BIC КОЩ: LINCRBGSF, Уникреди'г Б5'';lбаtlri

А! гр.Стара Загора
4.6, Когато гаранцията за изпълнение е Банкова гаранция тя трябва да бъде безусловна, HeoTмleнll]\lil Il

изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е IiзпълнIIjl

задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Приложеният образец с

препоръчителен.
4.7. Когато гаранцията за изпълнение е застраховка тя трябва да е сключена в полза на възложllтеjlrl.
като застрахователната сума по нея е равна по размер на размера на дължимата гаранция за Itзпълнение.

Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, представя застрахователната
полица и общите условия на застрахователя за съгласуване от Възлоrrtителя.
Минимално съдържание на застрахователната полица, предоставена като гаранция за изпълнен}Iе на

договор:
- Застрахователно покритие: за целта на настоящия договор застрахователят осигурява застраховtlтеjltI()

покритие на вземанията по,Щоговор ЛЪ ..............,... с предмет ......., застраховани при условrlятil IIll

- настоящия застрахователен договор срещу посочените по-долу рискове:
_ пълно или частично неизпълнение на задължения съгласно условията на сключения договор;
- Повод за предявяване на претенции: пълно или частично неизпълнение на задъл)I(ения съгласIlо

условията на сключения договор;
- Лимити на отговорност:

_ сумата по гаранцията за всяка една претенция;
- сумата по гаранцията за всички претенции през срока на застраховката.

7. За всички Ееуредени въпроси се прилагат разпоредбпте на Закона за обществените поръчкII Il

Правилника за прилагането му.

Приложение:
Образец на банкова гаранция обезпечаваща изпълцението на договор



Образеrt

Вид процедура:
Референтен J\Ъ .., ,., ,., ,.,., ,., (Ho_,,,tepct на конкрепlнаDlа поръ|!ксl)
(Възлолtител на процедурата е ПОЛЗВАТЕ,rШ)

Настоящата банкова гаранция се издава от ГАРАНТА, за да послужи на НАРЕЩИТЕЛЯ за сключване на договоI,)
с ПОЛЗВАТЕЛЯ за изпълнение на обществената поръчка, цитирана по-горе.
Заявяваме, че сме запознати подробно с условията на процедурата, проекто-договора от !окуlчlентацията ,]il

участие в процедурата, проекто-договора на НАРЕ!ИТЕЛЯ от предложението му,
с настоящата банкова гаранция се задължаваме да съблюдаваме на първо място интересите на ПолзвАтЕля lr

след това тези на НАРЕЩИТЕЛЯ.
Във връзка с това, ние в качеството си на ГАРАНТ, безусловно, неотменяе]\rо и без протест се задълх(ава]\lе да
заплащаме на ПОЛЗВАТЕЛЯ парични суми от сумата на банковата гаранция за изпълнение на договора! която е Е

размер на (CлtlBol,t: , ) лева, при спазване условията на .Щоговора, на база представеttа ot
ПОЛЗВАТЕЛЯ писмена декJIарация-оригинал за наличие на неизпълнение на задълженията по договора ol
страна на tИРЕДИТЕЛЯ, които по условията на договора водят до наrlисляване на санкции и неlстойкtt ltbrt
НАРЕДИТЕЛЯ,
Сумата по тази гаранция це бъде изплатена към ПОЛЗВАТЕЛЯ по посочена в текста на договора негова банкtlвlt
сметка.



Настоящата банкова гаранция за изпълнение на,Щоговора има срок на валидност do 30 (пtрttdесепt) Ktt.,tettdttptttt

dHtt с,пеd dctпtalltct ttct крсtitнuя срок за прLlкплочване на BcLlLtKLl dozoBopHtt заDъ-ltэtсенttя ме)Iцу страните, съгласtlо
текста на договора,
Настоящата банкова гаранция може да бъде освободена предсрочно единствено въз основа на писмено искаtrе (в

оригинaш) от c,Ipaнa на ПОЛЗВАТЕЛЯ, придружено от оригинала на настоящия докумен,г и заверено от
ПОЛЗВАТЕJUЛ.
Когато договорът за обществена поръчка се изпълнява на етапи, и в случай. че в проекто-договора ло конкретната
процедура има кJrауза за частично освобождаване на гаранцията за изпълнение, частично се освоболсдава cl,пtit.

съответна на изпълнената част от предмета на обществената поръчка.
Срокът на валидност на настоящата гаранция ще бъде удължен в случай, че действието на договора ]\|eili.l\

НАРЕДИТЕЛЯ и ПОЛЗВАТЕЛЯ е удължено на база сключено писмено споразумение, с които се удъл)iава cl]Oкa

lla дейсlвие Ёа,договора или срока за изпълнениеlо му,

!ействието na па'Стояща.u гаранция може да бъде продължавано по искане на НАРЕ!ИТЕЛЯ, ако е направенtl Lз

рамките на срока на ва_,rидността й.

Задължаваме се да не предприемаме действия по освобождаване на настоящата гаранция, ако предварително lle
сме се допитали писмено до ПОЛЗВАТЕЛЯ за това. Това е необходимо във връзка с информираността ни за хода
на изпълнение на скJIючения договор и всички възможни обстоятелства, касаещи възможността за предсl)оч}Iо

неправомерно освобождаrjан9 на настоящата гаранция,
При всички останаJIи случаи, настоящата банкова гаранция се освоболtдава след писмено искане (в оригиtIаll) tla

ПОЛЗВДТЕЛЯ или след представяне в оригинал на екземпляра на настоящата банкова гараншия. Koitlrl
НАРЕДИТЕЛЯТ е представил на ПОЛЗВАТЕЛЯ при скJIючване на договора.

За всички неупоменати случаи се прилагат законите и другите
България и приложими към съответната ситуация,

дата: ,,.......,.

град: ...,.......

БАНКА:

ноомативни akloBe_ rейсtваши в Реttrб_lttttз


