
договор
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ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

N9 KC-01-20I7-01-2

Днес 19,01.2018 г., в гр.Гълъбово, ]ие)I(ду:

"БРИКЕЛ"ЕАfl, регистрирано в търговския регистър при АгелIцията по вписванrlлта с IiI]l{
12З526494, със седалище и адрес IIа управление: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, цл. Гълъбово -

Извън града, тел: (0418) 6 21 28 факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: mагkеt(LrЪцl!ý[]]g.!r,ll,
Иllтернет адрес: http ://rvww. Ьrikеl-Ь g.corn, Разплащате_пrIа сметк21: lB;\N:
ВG l4LINCR700 О152177946В, BIC: UNCRBGSF, УrrиКредит Булбанк А,Щ, представлявано от Яlllt.ltttlt
Павлов Павлов в качеството му на Изпълнптелен директор, наричан за краткост ВЪЗЛО)ltl,i'l'la-iI
от една страна,

,,БРАДЪРС КОМЕРС"ОО.Щ, регистрирано в търговския регистър nou O..",,noru nu

вписвания с ЕИК: 1237З5394, със седалище и адрес на управление: обл, Стара Загора, обrц, С,гарll

Загора, гр. Стара Загора, ул. ,,Ген. Гурко", No 98, вх. 0, ет. 2, ап. 6, тел, 070020171; факс 07002017l:

Електронна поща: Ьk2004@аlэч.Ьq, Разплащателна сметка: IBAN: BG 3З SТSА9З 0000 1300 7002l

BIC: STSABGSF, в банка ,,!СК Банка" ЕАЩ гр. Стара Загора, представлявано от Terrbo MIrтItoB
Георгиев, в качеството на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТВЛ, от друга страна,

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

04,12,201'7г. на Възлохtителя за определяне на Изпълнител на обществена поръrIка с прелNIеl:

,,!оставка на хранителни продукти", реф. JФ KC-O1-2017-0l, по обособена позиция N! 2 "!оставкl ttir

пилешl(о месо. пилешки пролукти и яйча"

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

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
tIл.l. Възлояtителят възлага, а Изпълнителят прие]\{а да извършва периодIIrIнlл доставIill

храни и хранителни продукти за нуlI(дите на.,Брикел" ЕА! по обособена позиция Nl 2 "fiocTaBtta
пилешко месо, пI]лешI(и продуItти и яйца", описани съгласно Техническата спецлI(llrItаllltя
Приложение М 1), както и в 'Iехнлrчесrсото и I{eHoBo предло)кение на Изпълнителя (Прлtлотtенtlя

2), неразделна част от договора, и в съответствие с изисква}Iията на настоящия договор.
Чл.2. ,Щоставките се извършват по заявка на Възпоlкителя, Възлоrкителят е за.цтJrl(еll

I lil.

I ll]

N!

,'tx

приеме Li заплати само количествата и видовете, които е заяRил и които са доставени при )/словllяlir
на настоящия договор. Възложителят не е длъжен да заяви и получи цялото колиtlес,гl]оj l]o предпlеlil

на договора и не носи отговорност за това.

Чл.З. !оставките на продуктите ще се извърruват периодично, съгласно зllяl]lil1 Illl

възлоrrtителя.
Чл.4. flоставките ш{е се извършват в раI{ките на работното време на Възлолtлtтеля o,1 ()8:()() ,r

до 16:15 ч.



II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
fIл.S. Общата прогнозна стойrrост на доставките, предмет на договора е в размер на 17 784_ti7

лева (седеlчtнадесет хилJlди седемстотин осемдесет и четири лева и 87 ст.), без начислеIt !!С rIrrIl

21 341,84 лева (двадесет и една хиляди триста четиридесет и един лев и 84 ст. ), с начислен !!С.
Чл.6. .Щоставените продукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с включен !flС'л

в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Щеново предло)IiенrIе IIil

Изпълнителя - Прилоrrtения Nq 2 към настоящия договор. IJeHaTa, която Възлоrкителят се задъJliliаllll

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставIш на продуктите, е крайната доставна цена с fl/(('
и вкJIючва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя! включително, но не cllNl()

стойността на продуктите, тра}Iспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други.
Чл.7. Посочените в настоящия .Щоговор единични и общи цени остават IleпpoNIeHeHIl зil cl)()liil

на действието му.
Чл.8.( 1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяRilll(,

приемането на стоката (приемо-предавателен лротокол), подписан от оправоIчIощенLt преltс,гавII Iejlll

на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставените прол),lilIl.

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща даннll за достllвliil l il.'

както и всички необходими законови реквизити.
(2). В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, през който са извършвалIи дoclilBlil],Ic.

въз основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава даlIъчIIа (laK,l,y1-1a.

съдържаща видовете и количествата на доставените през месеца стоки.
LIл.9. Зап.шащането се извършва в български лева по банков път в срок от З0 (тридесет) дrlIt tl l

датата на подписване на докумеIIт, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предава,r еl tel l

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът започва да тече от получаване на последIIIIя ()l

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

банltова сметка, посочена от Изпълнителя:

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

BIC: STSABGSF
IBAN: BG зз STSA93 0000 1з00 7002

Чл.l1. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възлоlrсителя за BcItчKtl послсдl]LtllLll

промени на банковата му сметка в срок до 2 (dca) календарни дни, считано от N,IoMeHTa lla 1ll]oпIrllla,l,tt

В случай че Изпълнителят не уведоми ВъзлоlItителя в този срок, счита се, че llлаIJ(анIIята. ll()

посочената в настоящия .lлен банкова сметка са надлежно извършени.
LIл.12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата cN,le,]KiI lIi,l

Изпълнителя със съответната дължима сума.
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III. СРОКОВЕ
Чл.lЗ. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му и е със cl]ol( Ilil

действие 8 (осепt) месеца.
f,Iл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя змвените продукти в срок не по дъл,ьг от _j (,rlrrl)

днIl от датата на получаване на заявката на Възлохсителя.

IV. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017l в складове за хранителни пl]олуli,гll llil

Възложителя: ,.Брикел" ЕА[ обл. Стара Загора, общ Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън гралl.
Чл.16.,Щоставката на продуктите до мястото а доставка се осъществява от Изttъ.lltttttеltlt с l

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за l1oc,laBI(ll llil

съответния вид продукти, предмет на доставка,

и:



Чл.17. .Щоставяните хранителните продукти, следва да отговарят на лlзискванliята llll
прилоя(имите нормативни актове по съответната обособена позиция:

о Закон за храните, !В, бр. 90 от 15.10.1999 г.;

. Наредба Nq 1 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 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите ()т пластмаси, предназначени зil KoH,llll(,l с

храни, !В, бр. 1З от 8.02.2008 г.;

. I-Iаредба З от 4.06.2007 г. за специtfuичните изисквания към материалите и предметите, l]zlзлLIчIllI о1

пластмаси, предназначени за контакт с храни. ДВ, бр 51 от 26.06.2007 г., ДВ. бl], j(),

от28.03.2001 г.;

о Ilаредба за изисIсванията за етикетирането и представянето на храните. .ЩВ, бр. l()2 o,1

12.12.2014 г.l
. IJаредба ]\Ь lб от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие FIa пl]есllll

плодове и зелевчуци, .ЩВ бр. 4З от 8.06.2010 г.;

. Наредба J\q 4 от 19 февруари 2008 г, за специфичните изисквания прлt tLроизводсtll,,t,i.

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия I.1 пускаIlе llil

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

о Наредба за изискванията към бързо замразените храни, !В, бр. 1 14 от 6. i 2.2002 г,:

о LIаредба N! З2 от 2j.Oз,2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара.I1а \lcc() Il

черен дроб от домашни птици, ДВ. бр,29 от 7.04. 2006 г;
LIл.18. !оставяните хранителни продукти:

. следва да бъдат придруrrtавани при всяка доставка с документ, съдъря(ащ изчерпателно ttзбlltlяtlаttс

на стоките по асортименти, количеството им за всяка от тях, както и другите даннlt. cъtl,il-rltltt,,

прило)Itимите норматI,Iвни изисквания за съответнlля вид продуItтI];

. следва да бъдат придружавани tlри всяка доставка с етикет, посоLIващ съдър)Iiall l lle,l о ll

количеството на съставItите, съдържащи се в тях.

. следва да имат добър търговски вид;

. всеки доставен продукт слелва да бъде в срок на годност към датата на съответната дос,|,iiвкll II с

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 2/3 от общIrя cllcllt itlt

годност, обявен от производителя;
LIл.19. ,Щоставките на продуктите се извършват след писмена заявка от страна на Възjlо)liи,Iе] 1,I.

предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена формrа на xal]Tllctl

носител или по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълнителя. l(al,o

съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставIiата lt\l.

Възлоrкителят може да прави промен}I в заJIвката не по-кLсно от 24 часа преди доставката! lia l,()

писмено уведоми за това Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възло>lсителя предварIiтелrlо ll

своевременно за часа яа планираното пристигане на доставката, за да Mo)te той .,1ll B,-lt-ltt,

необходлtмите мерки за прибирането и складирането й.
LIл.20. Всяrtа доставка се удостоверява с подписване в два екзеIчIпляра на дBycTl]illlcll

документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-прелавателен протокол) от c,t,paHltte ll,lttt

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с I.{зtlcIiRltIIIlrIlll

на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техническото и I-{eHoBoTo предл())ке lI I lL, llil
Изпълнителя, Техничесrсата спецификация на Възлоlкителя. както и с направената заявI(а,

Ч.lI.21. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставен}lте tlрол.\,l\lll

съобразно член 22 от този .цоговор, Възлояtителят има право да откаже да подпише доIi},п I L,l гl-а _

удостоверяваIII доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставtсата. В ,leltl

случаи, страните подписват констативен протокол, в който се описват констаIираните ilедосlaI,I l)l(ll_

липси лrlили несъответствlIя, дефинирани в чл. 22 по-долу (,,несъответствия") и се посо.Iва cpol(-l)T. ll

lсойто същIлте ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. След отстllапlt Bltl l е ltit

i

л
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несъответствията, страните подписват двустранеrI докр{ентJ удостоверяващ приемането на стоliа,lаLIл.22. Възложителят ип{а право на рекламации пред Изпълнитaп" au,, несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното количество tr/llltlt сьсзаявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отношеIIие на качеството;
, несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение (прилоlIсение Лс ] Itb,\t-настоящия договор) и с Техгrичесrtата спецификация па Възлолtиr.rrя iГiрuпоп.енtле Nц 1 l;t,rtнастоящия договор);
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените продуl(1.и;, несъответствие на срока на годност Еа продуктите с изискванията на настоящия лоl.овор;. несъответствI{е на доставените продукти с изискванията за безопасност;
. нарушеIIа цялост на опаковката на доставяните продукти;
, несъответстВие на доставяните продуItти с разлоредбите на Закона за храните и издадеIIL11,е t]l,зоснова на него подзаконови нормативни актове;

Чл,23, Рекламации за явнIl несъответствия, съгласно член 22 на доставката с 'l'ехничесltоl 
ttпрелложение (Прилояtение Nq 2 към договора), с Техническата спецификация (ПрилотtенI,tе Лq l tct,rl

договора) или с изискванията за качестВото на доставения продукт се отбелязва,t. в Kollcl.ilTrtBIIIi,протокол по чл,21, Рекламации за скрити несъответствия се лравят при oTKpI]BaHeTo lll\I. lial()възлояtителят е длъжеп да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при ко}Iстатирале,'о ll^L Il
рекламациите се посоrIва номерът на договора, документа, с който е удостоверен() лрпеп,Iагiето lI.tстоките, партиднияТ номер на продукта, точнотО количество на получените продуkтLr, qctloBa}tllel()
за рекламация и конкретното искане на Възлоя(ителя,

Чл,24, При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието tlo .tlL ]_] tr
оторизиран, съгласнО закона орган (Българска агеII]lI]>t lI()
итирана лаборатория) в присъствието на Възлоitttl,Iе,lIr1 1l.
лица, в деня на оспорване на рекламацията от Изпълtlltlсltltили най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протокоJiъr. от tlllajlllзll lIaоторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизиранllя оl]гilll.потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпLIl,ването. I(aI(To Il

СТОЙНОСТТа На ПРОДУКТа ПРИ ПОГИВането му са за сметка на Йaпuпппr.п". в слуq2д Lle пI]од),I(.tlllссъответстват на договорените и Itормативно установените изисквания, Възлоrrtителят лъл)IiII llilизпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставкalтtt llaпродуктите, както И стойността на продуктите, за коитО е предявена необоснованата peKJ| ai\Ial lI lrllIезависиt,Iо от обекта на рекламация Възлолtителят е длъжен да съхранява продуктите съобрirзttо
температурните режими и условия, посочени на етикета,

fIл.25.( 1).Рекламация относно явни несъответствия на доставевите llродуктlI съсзаявеното/договореното количество иlили със заявения/договор"п 
""д "/иr" ,,.aооr"етс', I]tle lliLпартидни номера с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответс,l.вие на cl]ol(ir I]l]годносТ на продуктите с изискванията на настояция договор, както и несъответствtIя. сtsър.]аllll с}IарушеЕа цялост на опаковката на продуItтите се вписват в констативIlия протокол по .Iл. 2l tl cltобвързващи за Изпълнителя,

(2),При рекламации относно скрити несъотВетстtsия на доставените продукти с T'e\}tl1.1ectitt t rlпредложение (прилоrкетlие J\Ъ 2 към договора), с Техническата спецификация i[iрилотсение Лл l Itt,пr
договора) или с изискваНията за безопаСността на доставения продукТ и при извърlлен лабоllаrrlllt'lr.анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договоре]llIте 1]
BopMaTI,IBHo установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за t(oIIc,i.aTllplll le lIllскритите несъответствиЯ в срок оТ 3 (три) днИ от уведомяването. Несъответствия.l,ai се отl]а,]явill Ijконстативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните, като при отказ за ttзпраllцаttt;
на представител от Изпъл ителя, или отказ на представителя на Изпълнителя дu arолrrп-" протоliо]lа.
възлоrrtителят изпраща ротокол подписан от негов представител на Изпълнителя. lTtll.i l,t.l cl
обв ьрзващ за последн ия,

I

l

чл.26. При несъответствия на доставените llрOдукти с изискванията
констатирани по реда на предходните аJtинеи:
о Изпълнителят заменя несъответстващите продукти с HoBtI, съответно допълва дос,r,авката в cpoii j{()
2 (два) календарни дни от подписване на съответния лротокол от страните или от излarванс l]ll

на догово|)а_

-И:^,'-



протокола от анализа на оторизирания оргаI]; или
. ЦеНаТа ПО ДОГОВОРа Се НаN{аЛЯВа СЪОТВеТНО С ЦеНаТа На НеСЪОТВеТСТВаЩИТе ПРОД\/КТИ, alio Ilc ВОЛll :l()

съществени изменения на договора.
Чл.27. В слччаите на несъответствия посочеl{и в констативния протокол псl чll.]l_

Възлоrкителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отноIпение, на коя,tо c,bll(ll,l-c

са констатирани, само след отстраняването на песъответствията, по IIредвидения в договоI)|l l]e.-l.

съответно при установяване, че продуктите съответстват на договорените и HopMaTItB[{o ycTaIlOBcIIlt

изlлсквания по реда на чл. 24 и подписването на документ, удостоверяващ приеIuаLIето IIа cToкaTa It

tlри другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаваIIlIt заявен]t,]с.

Възло>tсителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера IIа заявеllог().

Връщането на излишIlите количества е за сп,Iетка на Изпълнителя.

Чл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работirта ttlt

подизпълнI]телите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и подизIl,ьjlнlt,геJ lя lIJ1ll

упълномощени от тях представители, Изпълнителят се задължава да отговаря за всичкI.1 dlактltчесtilt
и правни действия на подизпълнителя като за свои действия.

rIл.30. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на продуктIrте, пl)е:lхtс l

на доставка премиЕават от Изпълнителя върху Възложителя след момента на приеNlilllето tl]\l (]l

страна на Възлоrrtителя с подписването без забелеrкки на документ! удостоверяващ прIiед{lll lе,г() Ilil

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Llл.31. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предмет на настоящrlя дс)го]]оl)-

отговарящи на из}Iскванията на договора, както и на условията на Техническото llредJIо)I(ен l] е Il1l

Изпълнителя и на Техни.rеската спецификация на Възложителя по единични и общи цени, посоtIеlIIl

в I{eI.toBoTo предложение на Изпълнителя ,

Чл.32. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упра)Iillявll
всичItите си права, с оглед защита интересите на Възложителя.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявIttIтс lIll
Възлоrкителя. При невъзмотtност за доставяне на определените количества продукти по полуLIенil,til
заявка, незабавно писмено да уведоми Възлоrкителя за отказа за доставка. При системен oTI(a,] ltil

Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена заявка, Възлолtt.lтслл,l
има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в разпrер lta cyi\,lal,a ]l()

гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гарiIнIцiя,
Чл.3,1. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителнlJте пl]олуI(,l Il jtt

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (HollbIa,гtlBtltI.

санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за IIpel]O,] ltil

хранителни продукти от съответния вид, за които има издадено съответното удостовереIllIс за

регистрация на транспортIlо средство (ако е прилохсимо).
fIл.З5. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлеп(но предriвен]l l!-

от Възложителя рекламации по реда на настоящия договор,
Чл.З6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договоl]л

Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения нааIин на плащаIIе,

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействl.tе зlt

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната инс]lорпlацItя tt

документи за изпълнение на договора.
Чл.38. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълноп{ощеIlI]

представители протокола./документа за доставка и/или констативните протоколи, както и другIIтс

документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. ПрIr отttаз ttit

il
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Изпълl-tителя или на упълноIчtоIцено от него лице да подпише протокол! предвиден в този Jtоговоl).
Вьзлоlltиlелят изпраща на Изпълни,tеля консlаlивен протокол подписан ol свой предсlави,lсл. li(liilt,
е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на достzlвеIIIIl с,

продукти с Техническото предлоItение (Приложение Ns 2 към договора), с Технrtчесltа га

спецификация (Прилоrкение J\Ъ 1 къпл договора) или с изискванията за безопасността на дос-гilвсllllяl
Продукт се вписват в протокола след извършване на лабораторен анализ от акредитиран орган.

Ч"ц.З9. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените продуIfl,ll с

изискванията на Техническата спецификация и всички останаJIи изисквания по този договор ll с

длъr(ен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от несъответстваl I lI I

продукти.
Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която IIe е заявеIlа в

llеобходимия срок (не по-късно от З (три) дни преди датата на доставката) отразена в заrIвкага lI() ,l,L

l4.

условията и по начина, посочеII в IIастоящия договор.
Чл.42. Възлолtителят се задължава да приеме доставката на продуктите,

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

1

ý

ПРеД]чIеТ На ДОСТаВI(а

LIл.43. Възлоrrtителят осигурява свои представители, KolITo да приеNlат достаt]кIil,е t]

договореното вреN{е.

Чл.44. Възлолtителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката
продуктите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без отклогtени;t

договорените изисквания.
Чл.45. Възлотсителят има право да получава илrформация по всяко BpeNIe o1,II()cllo

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, пl]едNlет llil

договора,
Чл.46. Възлоlкителят иNIа право на рекламация на доставените по договора прод)/ктlI. пl)ll

условията посочени в настоящия договор.
Чл.47. Възлолtителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъот]]етс,I-ваllll l с

изискванията на договора продукти, или съответно намаляване на цената по реда, определенIl в Ll]lcll

27 от този договор.
tIл.48. Възлоrкителят има право да откаже приемането на доставката! когато ИзпълlttIтсltяl- tlc

спазва изискванията на договора и Техническата специсРикация, докато Изпълнителят не llзII,ьJlllji

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да отках(е да изплати чtiстI]tlllо ll]Ill

изцяло договорената цена,
LIл.49. Възложитеllят е длъжен да не разпространява под каквато и да е (lopr,ta всяttlt

пl]едоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайrrа Ir I{зl]IltIIlо

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта,

ЧII. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.50. Видове и размер на гаранциите:
( l ).Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящI]я договор cв()ll

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири процента) от стойrrостта на догов()i]l
по чл. 5 или сумата от 71 1 ,00 лева (седемстотин и единадесет лева), закръглена до лев.

(2).Изпълнителят представя докуп{ентIл за внесена гаранция за изпълнение на договора I(b\l

датата на сключването му.
(3).Форма на гараItциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията изNIежду елIlа о]

следните: париqна сума внесена по банковата сметка IIа Възложителя; банкова гараIlIlIIя: II]Ilt

l lll
()l
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застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Чл,51. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума! тл се внася по слелгlil гll

банкова сметка на Възлоrкителя:
IBAN: BG14I-D{CR7000l 521 779468, BIC: UNCRBGSF, УниКредлlт Булбанк А!

Всtrчки банкови разходи, свързаIIи с преводите па сумата са за сметка на ИзпъллIителя;
Чл.52.( 1).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представл орtlгинальt it. tiltltr

тя е безусловна! неотменяема I1 непрехвърляема като покрива 100 % (сто проrlента) от cTolitlocTtlt lttt

гаранцията за изпълнението му със срок на валидност! срока Tra действие на договора, плlос l20 (с ro

и двадесет) дни.
(2).CTpaHrrTe се съгласяват в случай на учредяване на банrtова гаранция. тя да съjlьl);Iiil

условие, че при първо поискваtIе банката следва да заплатII cyl\,laTa по гараIlцията IIeзaB]icIli\I() (]l

направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължеIIия,
(3).Всички банкови разходи, такси! комисионни и други плащания свързанI-I с обслу;ttlзlttlс,l,, 

'

IIа превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за cNIeTKa на Изпълrttlтеltя,
Llл.SЗ. Застраховката, Itоято обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорнос,Iтil llil

Изпълнителя, е със срок IIа валидност, срока на деЙствие на договора, плlос i20 (сто tl двадесе,г);ttItr
Възлолсителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази зatстрii\()l]I(а.

Зас,граховката следва да покрива отговорI]остта на Изпълнителя при пълно или часI11чII()

неизпълнение на договора, и не Nlo)Ke да бъде използвана за обезпе.Iение на неговата о,[гоl]орIlocl,lа
по друг договор, Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържаIIето llll
ваjIидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахоl,]а,lеjI l lo
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това. cal за c]\|elliil llil
изпълнителя.

fIл.54.( 1).Възло)Itителят освобождава гаранцията за изпълнение IIа договора в cpott l20 (стtl rr

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по логовора,
(2).Възлоlкителят не дължи лихви върху суN{ите по предоставените гаранцлIи. I]езllв1.1сII]\1о ()l

форпrата, под която са предоставени.
(З).Гараrrциите не се освобояtдават от Възлоlкителя, ако в процеса на изпълнение tlil догоll()llil

е възникнаJI спор между страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълttителя, ll1ltl

решаване на спора в поJIза на Възложителя той мотtе да пристъпи към усвояване па гараrIцlIитс.
(4).Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълllеIII{с lIIlI]

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от cTpatla tta Изп,ьлl ltt t с,,tл

и/или при разваляне или прекратяване на настояIция договор по вина на Изпълнителя. В r,езtt c,lt\ чittt

Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суNlи, покриващи отговорIIост,l а llii
Изпълнителя за tlеизпълнdнието. В допълнение към горното! страните изрично се споразуN,ява,l-- lle:

о Възлохtителят I]Ma право да задържи гаранцията в пълен размер при cLIcTeMeH (три илrI llоtзе,tс

пъти в раI,1ките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявеlll] ol
Възлоlкителя продукти; и/или прl.т системно (три или повече пъти в рамките на едлtн iuecert)

несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания; както и че

. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни лt/илl.t clt1-1tlttt

несъответствия, установеIIи по предвидения в договора ред, в договорения срок, както l{ о,l,кtlз за

доставка на зfuIвени продукти! Възложителят }IN,Ia право да задържи от гаранцията за }Iзпъл}Iегlllе

суми, на стойност съответно на несъответстващите продукти или IIа продуктите, IIиято достаlRI(а е

отказана.
(5).Възлоlкителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суN,Iи pitl]IIII lln

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради llеизпълIIеI I lle llll
задъл)I(енията на Изпълнителя.

(6).В случай IIa задържане от Възложителя Еа суми от гаранциите, Изпълrtителят е дл,ь)liсII lj

срок до 5 (пеm) лни да допълни съответнаlа l,аранция до размера Й, уговорен в чл. 50. ал.1. ltattl
внесе задържаната от Възлохtителя сума по сметка на Възлолtителя, или учреди банкова l,apillll(ILI ,Jil

сума в размер на задържаната илI] да застрахова отговорнос-l-та си до размера в чл. 50, ал.l.

il
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VIII. НЕУСТОЙКИ
Чл.55.(1).При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на Изпълt lltте-,lя_

същият заплаща на Възлоrrtителя неустойка в размер на 1 О/о (едно па сто) от cToilttcrc,t-гa t1.1

продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение l{a които не са отстранени KoncTal,lll)ill lI l lc
несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 10oZ (десет IIа ст()) ()l

цена га на стоката, за която се отнася забаваr а.

(2).При забава на ВъзлоrItителя за изпълнение на задълженията му за плащане по догоllоllll_
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на законната лихва1 но не повече от 2 '% (двс, lllr'
сто) от дълхtимата сума.

(3).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да o,Icl]]i,llLII

констатирани несъо,l,ве,l,с,l,tsия! продължиJIа tl{Jtsече o,t, 5 (пет) лни, Възлоrtсителят иtrlа праRо _lll

прекрати настоящ!Iя договор, като даде на Изпълнителя мIiнимум двудневен срок за LlзпъJIнеtIlie. [J

този случай Възлоlкителят има право на неустойка равна на 50% (пет на сто) от прогнознатз с loillt()c l

IIа договора.
(4).В случай на З (три) ц повече рекламации в рамките на един месец, tlиято основателFIост с

установена по предвидения в договора ред, Възлоlttителят има право да прекрат1.1 jlогоl]оl]а

едностранно, както и на rIеустойка равн а на 5О/о (пет на сто) от прогнозната стойност на договорir,
(5).При прекратяване на настоящия договор от Възлоrrtителя на някое от основанllятit llo

чл.56, ал.2, т.1 и 2 Възлоrкителят иN{а право да получи неустойка в размер на cyNIaTa по гаранlI}Iяlа зal

изпълнение на договора, включително да усвои сумите по предоставените гаранцIiи.

(6),Възлоlкителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснат1.1 пL]л,}ll ]l()

обпtия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването Hzt гараtlllиJltа ,]il

изпълнение.
(7).Неустоliките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по банttовir,га ltr

сметка IBAN: BGl4LINCR7000|521719468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!, В случаii ,rc'

банковата сметка на Възлоrrtителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (lplt) 11lIrr lir
искането rTa Възлолtителя за плащане на неустойка, Възлоя<ителят има право да задържrI съотве,1-IIit-li_l

сума от гаранцията за изпъл}Iение.

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

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

. с изтичане на }товорения срок;

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка пре.Il\Iс,г

на договора, извън прzrвомощията на Възложителя, които той не е моьл или не е бил дл,ьlttеtt да
предвйди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствltта:
. при настъпване на невиновна невъзможност за изпъJ]нение - непредвидено или непрсдотвI]t] 1,1]]\I()

събитие от извънреден характер, възникнa}ло след склlочването на договора (,,непреодолtrпrа cIl,[ll")
продължила пове.lе от 20 дни;

(2),Възлоlкителят мол(е да прекрати едностранно настоящия договор:
. при системни (три или повече лъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка па пl]од)1I(тlI:

и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти, констатирани llo l]едil llil_
договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с несъответствl ltt с

изисI(ванията на договора, констатирани по реда на договора;
. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в дoкylvteнl,Iil e ,ii]

)частие. или използва подизпълниtел. който е различен от tози. който е посочен. ocBell в сл)Ll ll||c. Il'

които замяната, съответно вклIочването на подизпълнител е извършено със съгласпето IIil

Възлолtителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
(3).Възлолсителят прекратява договора в случаите по чл.118, ал,1 от ЗОП, без да дъл;tttt.

обезщетение яа Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, освеrI ако

il

l

l

t

t
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прекратяването е на основание чл.1 18, ал.1, т.1 от ЗОП.
(4).Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаиN,lоотношепItя \Ie]lijt\

страflите за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлоltсителя деiiнtlсttt tt.,

изпълнение на договора.
Чл.57. Настоящият договор може да бъде изменян или допъJIван от страllите при услOвlIя гii

на чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
LIл,58.( 1).Страните се освобояtдават от отговорност за неизпълнение на задължеItIlята cl1, liога,t()

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолиN{а сила, Никоя от страните не п{о)ке дil сс

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

възникването яа непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолиN,Iа сила, е длъжна да предприеNlе всички разуNlrlII

усилия и мерки, за да намапи до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоiчlи llисNIеIlо

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3)..Щокато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(4).Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небреltсност l.]Jtll

умишлени действия или бездействия са довели до невъзмо)ltяост за изпълнение на договора.

к. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

tIл.59.( 1),Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата иtIt}crllirlaI tl Ilr.

получена при и по повод изпълнеI]ието на договора:
(2).Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разI(р1.1llа ll()

какъвто и да е начин и лод каквато и да е форма конфлtденциална инфорплацлtя, на когото lI jlll с,,

ocBell пред своите служители и/llли консултанти, Разкриването на конфиденциална лltt(lорпtацttя

tlред такъв слуrкител/коt-tсултант се осъществява само в необходимата степен ll са]\{о за ltелlll,е lIa

изпълнението на договора и след поеNlане на съответните задължения за конфиденllиалност.

ХП. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
LIл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прlIлага дeitctBltшltlt,r

българско законодателство.
(2).Упълномощени представители на страните, които могат да rтриемат и правят изявлеIlIlл lIo

изпълlIе}Iието на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Красимира Караиванова - Управител стол
Телефон: 0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯI:
Станислав .Щончев
Теле(lон: 0887З59889

(З).Всички съобщения и уведомления! свързани с изtlълнението на този договоl]. слсдва:(|l
съдържат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителносI.

(4).СтралIите се задължават да се инdlормират взаимно за всяка проп,lяна на правния cli cl,llTvT.

адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(5).Офичиална кореспонденция между cTpaH}ITe се разменя на посоЕIените в HacтoяlI\llrt

договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за друглI cBoll tlдресll

11ри неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспоliдеll цI lя гll

изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получеIIа от другата страIIа,

(6).Всички съобщения и уведоl\1ления се изпращат по пощата с препоръчана пратка I]JIII ll()

t

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

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за полу{аване от адресата илIt tlo

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Чл.бl.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задъля(ения по HacTorItцllJI

договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Чл.б2.(1).Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него! ще бъдаr,

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в случай tiir спор.

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

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

(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната аJIIIнея, всичкIл споl]овс.
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасяIIIи се .lto

неговото тълкуване, недействителност! неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасяrItr за

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

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

При подписването на Еастоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Прилоrкение Nq 1 - Техническа спецификация на Възлоlкителя;
2. Приложение Ns 2 - Техническо и Щеново предложение на Изпълнителя (актуализирано);

Настоящият договор се подписа в 2 l дваl еднообразни екземпляра 1 lединl за Възложителя rT l

lединl за Изпълнителя.

Съгласували:

иван Монев
Р-л отдел ,,Тъ

Кристиан Бадлtаков
Юрисконсулт

Полина Маринова .. ,

Главен счетоводител
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] I'l,_\IIIItIl|( liIl ( IlЕЦII4)IlIi-\ЦIIII Пу'-о t+l<нlлд_ |V=|

2.2. 'Гсrttttчссlt:t 
с tlcull(lllKallIIII -,а ОП 2: "Дост:tвI(il lIil Iltl.цcIIllt() лlсс<l,1III.цсIIII{lI IIp()]I1,1,Ii l II

яiitrlt "

Л!]

,i.',:, 
I l ittltlctloBa tIllc

Cpotc
I'l зllсlсва llIlя за качестR() IIа

голIIосl,

CpoIt до
ll},1,1Irlд Ile

()l,

гOлIIосr,I 2l

NfярItа
ll рогIltlзllо
rco.|r Ir llec l l}a)

I lltt lс t 1-1l tl t

I'ITrtцlt ге ла са заNIразеII!l с

N,l1.1Hl.tМajlнo тег,qо IIе ло
нисI(о от lЗ00 г1l и не по-

високо ог 1500 гр,
Обрабо гено - без

l]ътl]ешIIостIl- въ[IшсIl вll,ц

бледоrtt,ь.,lт без видlл;rlлl

]\lеханtltIни повреди. нс сс 
(l l'tc:c

лоIrусI(а,I ледени късове във
вътреUJноос1,а FIa IIlIJIeTo }l D

IIол ие],иленовиl,е
пликовс.огtаlсованl.t в

IIол}lетиленовлI торби.tt<ll tttr

1 броr:i.

.{ rrcc J( I, j 2()9

i]tt.,tctllKo б\,тчс

Опаковаtlо l} l а|)елI(а.

заI\4разено с въtIшеtI ви
блсдсrrItr,л г. бе,з пlexaHlI.1 ,, б btec'

повl]сllп.

4 пlес. l(I ]5l()

,l
I Il tltct tllcII

в(lдсIIлIlII(lI

Опаtсовани в гаре,lll(а по
0.500 кг.- заплразени и добре (l мtёс.

ло,lис leH и. СпецlllIlи,lсll
N,Iирис lI све)к в1.1д.

4 пlес. IiI ]5]

"l
I

.I
l lltltettlltll .il1-1об

Опаttоваt,t в тарелк.а
заN,IразеII lI добре по.lllстеtt. 

б плес.
Спсцltt]rt1,1сlt \,l ирItс и cBc)l{

вllд.

4;rtcc. l(l

5

Г[тl-,tешttо (lиле

()ttaKclBarttcl R l al]e,rII(a.

rit\lpilrcIltt. бсl l'lt tKbcttlltttlя с 
() NIc(.

цвят тlIпIlrIсII
,]а бя,,tt,l ttl.t,Iet tl ttO ltecO,

4 пlес. Ii l, ](х)

,, i Яll'i ц;,t tcoltcllult
I)азпlер [, 20 днrr l5 ,цll tl бр ]6l60

)IiiltirTa ll (]паковl(lл,ге следва да са NlаркиранLI съгласнtl .l,п. 5

l l lI(,(,lI,l IllltCl(ltilllllяla lil r bpl опия с яГtttlt,

ч.rI.6 ot IIarllc;lбil Nll ог ()9,()l.]()()ll

2.9" ()бlltll I,cItIlIlIccItII II]IIcItBalIIIrI ]а II,JlILlIIIcIIIIc Ilil II ol, ьч ltil,|,il:
2,9. l , IlзrlcttIlrttIIIrI }rl ка(rес,гl]о:

о ,\l]aIIIlIc,II]lll,c п]]одукт]I тllябва лir cit безопасtl1.I. I()/IlIl}l зil l(Ol Icll\IaI lI Iя l] cl,()]l]eIcIBlle ( r111,]() 1ll

i;l i:t,l l:l зlt \llaIlIlIc.
. \1,1itllltгc:ltllllc, tIpOJt),I(l l,i tllябва jt:r O1,I оItаl)я] IIа IIзlIсI(ваIIIIяга lla ЗаlсоlIа ]а \l]ilIIIIlc lI Il,]i(i],\cIlIl]\,

itl.] ()cIl()I]a ]Ia IIel () IIOrt,]ilIiO I Io в l.i HOl)i\Ia,|,1,1l]IlI] aI(IOBc.

. /l(]cIllI]яIIIITc \рi]IIlIтслJJIi пl]оlt\I(l-it KLNl ,]laIa]-a tIa доставI(il],а,1,1lябва,tа б,ь,ltаr, в cllotcit IJa I().,lII()cI

tt ,la бl,.,lltt с Ocl,itTыIcIi cl]OI( I]a гоiUIос,t llc I]O-\lallI(O от ]/] от целllя c]]OI( IIа г()jlI|осl IIll ](Oltlt|)clIllIяI
lIl](), l\ l( l .

о floctaBяttlltc xpaIllI,I,cJIII}J IIрол),кlII ]1ir б,ь,l1а,l,с,ьс зJll]авtl (lпаIt(]в](lI с IIcIIal]\,IIIcIIal цппllс1 11 1цlб1.1l



i(r IlpOjllllI,]]]il1 ()l la\tbl]cяI]LIlle. lIil\tOlil)яlle. pil]NbcBalIc. рitзпtIляlJанс. i]tl,t]lll1]ilIlC. t)'l ,]il\ll)l),]]jilIIt' ll lll
lIllcT l]rl l] ilI] с

, ()llпJ(о]]I(]Iтс.]ась_lъ}))Iiатfа}lI{IIсъг"lасlIt]ч,1,10отЗакоrIазахl]аIllгIсIIIlаl)с]tба]Зi 
I7,()5.]()() lr,

2,9,2, П;llr Il }II b.'I IctlIIe преJ}Iета Ila пOрыIкатil дil сс сIIазt}il,г Ill]IlcI{I}ilIIllrl l it II:l c.]IcjllIIll{,
II(ll)]}lll I'lIBllII ilI{TORe! OftlOCII}III КЪ\I -lОСТЛВЯIIIIТе ПРОДУКl'II ПО C'Ь(}TBe't'IIilTa tlбrlсобеltа Il()]lIIIIlrl:

' 'JaKOlI Зit \l]аIlliте. rЩВ. бр. 90 от 15,10,1999 г.. в сIIJIа от 1,01.2017I.. IIзi!L. бl). 58 o-r. 18,()7,]()l7 I . rl
(,II.|il () г lt],()7,]017 l .. llзrt, tr доп.. бlr, 63 от .1,08.2017 г.. в сIIла от 1.01.201tl t.

. ЗаIiоrl за Rе герI1llарtl()\Iедtlцllнската дсI"iност. Обн.. ЩВ. бр, 87 оТ 1,1L2()()5 r.. lrзпl. /[I} бр. 5li llr
l3,()7.20l7 г,. I} clllltl от 18,07,2017 г.

' БЬ-rtt'аllСКIt С IauIДаI)'гII. С i(oIITO се въI]е)IIда,I, xapNroII1.Iзrll]allII еIз;lсtпеi'lсtttl cI:)Il,1illlllI. lIlll
I' tllltlItciictto 1СХIlIlЧССКО ОДОб])еllttе (със liлII без i-lы<о llодсr,во)- lt.lttl I|;ltlзltаll] I Iit ] l l l (] I I il,ц l l ] t I.c\lllIllc( lilL
t,llcllll(lttttitt (ltIl ( IIaIl}IoltliлIIII сrаttда1l1.1r).

, I[арслбаМ lот2(1 ,1ll\lари 2016г, за хLIгLIеtlа,гil IIа хралI}Iте. flI]. бр,l0 tlr.5,()2.2()lб г:
, IIаt]сr{ба Nq lб оТ 28.05.20l0 г. зtl tlзпскванltята зir I(ачес,гво II ](оIl,tl]ол зil c,I)()lL]elcl,BlIc lIil lIl)cl ll],

]],ll(),rЦJIlc II ЗL'.ilCIIlI)jI(II. Обtr.- flB, бР, 4З or' 8.06,2010 г,. в сlIла o,1, {t,06.20l0 г.. llз]\I. II л()]l . бl) 7l l,r
I.].()9 ]()1 l t,.:trltt,. бр.44 от 17.05.20lЗ г.

" IIаlrСДбll Nl 5 ОТ 09.02.2015 Г, За ]\laKct,INIaлlIO допус гlIi\ItiTe ItoJILIчсстl]il ,]апI bl)cI] гс_пII lt \]]itlllll(
rrrlli . /[l]. бр, 14 от 20,()2.2015 г.. ]] сtIлаo.r,20.02,20l5 г.

, IIаlrс,,lба Nl l(l за хI,IгI,1енн[rге rI ве,tсрI.IIlарно - 0aHll г21l]IllI,I е Il,]lic](]]aIIIlrl ]lt cb\])itlIrI]ll]lc l

]I]Ii(1"lзl]ilIlc tIa особснll бързоlrазваляшlи,I.е се xpaнlITeлIlrl IlpO/]vl(TIl.

" ||1Рg;lбir Nl 21 ОГ 15.10.2002 Г, За спсцlr(lи.Iн ll,I,e i(l]}Il,c])IIll lI IJ}]IcI(I}aIt]1,I ,}а tIIIc,I(){ilIi] lliL
ll), rllla|\I] ic. I1l]c.,lIlil,]lIalICIItI ,]а lUIагаI{е в xl)all}I-

' IIllllс,tбlr -Чl lJ от 16.04.2002 г. за rтз т.I с ttваlл пя'i'at l(I,Nt lIзползI]аIlс Ita ]кlбавttlt j] \]laIIIlTc.

' Illrl''.-.rбrr Лч ]5 or, 2j,()з,2006 т, за с пецll (l ltчIIll,I е 
'lзIlсl(ваIIrIл 

IIl]II Oc,I)tI(ecl Dява]Iе IIа tlt|ltItlttlt lcl
:., rlI lI]() I Ы,l-r\\'C\ ]lOI]lIlIll lI xpaIlI] от жIlB()T]IltcкII Ilропзхоl{.

. IIlrIlc.tбli за IiзlIсI(вilпlIяl,а l(,I>\I хl]ан1.I-гс със cпet(lIalll]O IlрслIIазI lачсI I lIe.

" JJаllс.'tба ll спстttt(tI I чI l t.tTe Iiз}IcI(BaIIllrI I(ъi\I NLлetllItllc lll]oltyJ(.гII.
. ']ill(OII за I]cl cl] li I I al] l I OlteJlIt tllttTclta,rit дсйtltlс.l
' IIарс'lба ]а IIзlIскваIi}IяТа за е,гIIке I,пl]aI I е,го ll п ре,,,Iсl,ilвJI I I€ I О Ila xllaIIIl-]c. /l]]. бр l().l rlr

1] l] ]()14I.. I]cIIJIllor lЗ,12,2014г.:

' IIаllс;lба]rlг2j,01.20()llI',заNtатеI)Ilа_r]lI]еlIIIрсдi\IеIllIс11Il]jIасl\IасIl. IIIlclIlllilзIIalICIilI ]it Ii()l lillll(
i1llttlti. ,III}. б1l, JЗ о r 8,02.200lJ I,,:

' lIll1lС.'1бil ] ОГ 4.()6,20()7 l'. Зat cIIctllld)lIчI]IIIe llзllcKt]2]lIIIrI I(,L}l пlаl,ер}lалIl I,c II ]]l]c.Ii\lcl]],гc. ]].t],]lllil]ll, т lI.Ill(] INlaCII. Illlc.)il lазIIаlIеI I l I за KoI ll,ilKT с \])alIlt- flI]. бр. 5 l от 26,()(l,2007 l, . /Щl}. бр. .-]() or2lJ (]].]()()i r ;

" ||дllt,.1бir .Nl 4 tlГ 19 t]leBpva1lll 2008 г. за спсцll(l)tI.IIII1,I е ll,]]IcI(I]tl]IIIri lIl)l] IIll()llзl]()_lс lI]lr (r

llil ]illlil ]Ji] \I.,lJlI(() Il IlJIечiIII пl]о]1),I(.I,и. /{В, бр.2З ог 29.()2.2008 l.,:
, Ilаlrс_lба ,ia 

] I'] I] с KBiillllяTa Iсьпt бтllзсl зllNI l]азеi tlI l,C \paНrl. /u]. бр. 1 14 ol 6.1],2(X)] l, :

, Ilapc.rt]a l ol, 9,01,2()08 I,, ,]tl I.lзlIскваIlljя,Iа за тьрговI]я с яiiца. ЛIl. б1l, 7 trl 21 () l ](Х)3 l,,:
;1.9.З. X;la llltтc.lIII IrI е п|)од\/Ifl,It с.пелl}2l /I1r са cl,IIt(c,I,IIpatIIl! с,Lг.IIасIIо:

. .]ll llol ta за \llaIIIll,c

" Ilарс.,tба за Il:]I,1cJ(BalIllJI,гa за eTlIl(e,I Iil]l1lleTO ll IIl]сltставяlIе-г() ]Ia \l]irIIIII,e. .l(l}. бр, l{)J,lr
I]. l].]0l4 I,.. l}сllлао,I, lЗ.12.2014 г,:

2-9_-l. IIllrcrtBalIIIя ]а ltiltIccT,Bo II бе]OпасIIосГ IIа доставяIIIlТс xp1lIIIt,l сJIIIII I]l)o,ilyItIII:
. IIllIi jloc-litItI(II,Ic за о,rде]IIIlIте вIiдоl]е продукт]I г]-,ябва jta бьilаг спчt,зеttll Il.tlIcI(L]llIIIIrl lil ]iI]\1

1l.t,ltIlacolll<lr; it II\l. п()cotlcIll1 l] ,lcxLllllecI(alta сl]сцll4)lI KalllIrI IIа всяl(а tlбособеtlа IIозIlIll]я, /[tlclalrяttttt,,

||(].'I]il]i()II()l]JIIc IIolr\ta]'llt]tlll ilI(ToBe IIо IlclllBOTO пI]1l,]]2lI i]IIc, f[a огtоваllяl ]Ia l]]IIc](I]:tl]IlяIi] ll.I

.llIr!I IIзIlсIi\сfiI ilг свllопсйсttсl,t0 II tIaIllIOtlaJIHo з а KOlI o/lill елсl,]]о лок},]\IеI]г. aI(Tya_i]cII I(|,\l ,ilalllIl] ||,I



'1 
, ) ( , l i ] ] ] ii i } j l l , Il1ltt llcлtta JOсIаDIiа Ila храIIlIтс.цгtII I1pOtr.\iKTIi се 11зго,]l]Jl lц)пеNlо-I]релавателеlI пI)оlо}i()jl ]il, l)]l] tIcII]lI' lil\_IIltICcIBit. Itыt l;oiiTo се п])lI1агlГ сыI роволlIтсJIн }l доI(упIсIIгl.],Jzl ltillIcc,l L](). cl)()Ii jla ]()_lll()(,I

" II ||]](lIl]\(1.1 cc;llltl|lltKat lia -loclaBeIIIITe c.1.0KlI.

' llocTaBrltTltte rllattlt rllябва ]а бълаТ е,гlJ Ite гl]l]ан l I съгласно }IзllсI(l]аFIlIята It1 l)егпа]\Iеlll (I:())
1 lб9i2() l1trtl5октtllrврlI]011г,запl]е.цостilвяIlе,rt,наlIн(lоllпtаtttллзахl]аllrt,lсtlаIltrlllсбttlсlll1-1с. 

]ltttt,ltilta .\l)aIIIlIC lI ]lаilс:ба за lIзIIскванIIяТа за e].Ilкe.l rll)aн сто Il преlIстаВянето l]il xl]i)IIltle] /[13. б1l, i()J rrri-] i],20l4 г.. в cILIll от l З.l2,2О 14 г,
. I,I'З Пr,Лtt t r Тe,'l lI r осllГ\:рява за своя спIе,гl(а полходrIщ Tl]allcllol) ] Ill)!I lIз]]bIJI]IBatIe,IO IIiI jlocltlI]li]IIc l(l

бltза,гlt IIа l]т,з''tоlIttIr,еля, в I]aп,lKI,.,[e lIa работltотtl Bl]eNle на Вrзлоп,пir"пu ,, ,,1rn a,,o.,un,," Ila BbIl]eII]IIlIlc \l\
]lI]aI]I]JIa за rtостыL

' l Ille Вl'tЗ Т Tll't'e СРеЛСТВа lt/lIлlt изгlолзванI.I,1,е съдове за тl)аItспоl)l, IIil xpalIll ,tl.a сс по,ц/l.,,'))I(al г tII]c l]l_ l

.,цlirlltl c,l.ctt'lltlltTe lI i.(al lII)сдоставят условлIя. I(oll1'o Ite позвоJlr]ват зiIi\Iъl)сяваI Ic lIil xJ)aIlIITe,

" l,]зlttlllзваrttt,lтс or I'Iзпълп1,1теIя транспоl]тнI] средства r,рябва ла .,Ult]\]рrIl]zl.t ,]i]пal}l}ltIIC Ilil
]lllСl]ОЗПаIII]]С П]]Оll}'КТII ОТ ПОВl]еди, I(tllt],o Il на опаl(овt(ll]е. без запlr,llсяlваltс. IIаl\lоI(l]яIlе. l)il,]l{l,cItilll(,
llll]lII]_].IrIl]ilIIc. llазлI]l}аtIе. о.I заN{ръзване IlлI,1 пl)егl]яване,

(]|)(._llcll]a lrc1l]c1.1)IlI]aIJIt за IIревоз на xpatlIl! с,ь
l1c'Icl)lI]lilllIIOl\Ic/llIllI,I]Icl(aгa деiilrости оггова])яш]I IIа }lз1.1сквапияТа lIa Рсг,паьlсtt'r. (ЕО) 852 ог ]{)().I ll
\lIl IlcIIi],]iI ,]a \l]alllll.c lt lIа|lедба Л! 5 от 25,05,2006 г. за xlt1.1lcllali] ]ir xt)ltl]]IIe.

a],()1l]сг]l]IrI xI)alIl1.I.eJIeII llI)одукт, с етI{ке'ги на
с|()Iii]гlt- II |]() 1Ill]одtlтсля. I(i](Iес,гво,го, даl,а на Iц]оизволсl,во LI cPoKir Ilil l,одIIосг. ГIllti ycta.llolзlttlitllc ttl
IIill]\ lIlcIIIIe Ila IlСЛОС1"l'а На oIIaKoBKaTaJ хl]аlнll.гелнII,t с прод)/к].п не се lll]tIe]\ri],] l] ,JaIl]IllIIIa1 ()l
iJt,з]о,I;It,lс,,lя. а tцс се вl]'ыt(аТ се IIа ИзлълнитеIrI, Kol-i],o от cI}o,, сl l)llllil сс за.цLJI)I(ilI]2t /la гlI зllNIсlIII с |l()l]ll,

' AIttl в срок ог 5 (rtет) работtlи днI{ от лоставI(аtта В,ьз;tо;клtтсля K()Ilcl.aTIIl)a досгавеItа1lItt cl()Iitl l] i.

()IIi.iIOI]eIIIIe ()1' I(ачссТВоl'о I{ срока на ГоДностJ коиТо се IIз[IскВа], сЪп(IГгс сJIеДВа l{|t сс ]]().lt\IcILl l 1lI
I Ili t l,;ltItl'c-T Я За cl]Ol( ДО 24 (Двадесет I.t чстlл1llr) часal от Koll{],l,al tlpaHc Ila llссъо,[петсll]Itс,I(). I(ilJ() l!clIt||\|]
1lllol]] I,IIчllIIll] от гltзlt J(еiillос.г разходи czl за Ilегова сп,tе,гкzr. / ! ,,/ /

- 1/-\ />
Из t,clTBl1,1t:

Klltlctt t ttt1-1tt



+.2. ()БРл3t]lt llл IЕХlIИЧL-Сl(О ПРЕДUlО)КI-IlИt- ИЗIl-ЬJlIII-.Il1,1Е lIЛ ПOР'Ь(IIil\ l'l\ ll()
()l;()СОБ[,IIА IlО]ИЦ1,1Я Л!r:2 "ДОСТДt]I(А Н.,\ ПlIЛЕШКО PIECO, ПrI.ПЕШКt,l
IIр()дуI(т1,1 лI rIЙцА"

LKl
,,l;рп l(IiJI "плд - гр.t,ъJIъБово

{) I';

Брадърс Комерс ОО,Щ. гр, Стара Загора

уllл)клЕNlи дАNlи и господА,

С tlасгtlяttltlто прелстirвяI{е tlal_tlc1,0 ]ехIlttческо п pe;l(.]lon(c l t1.1c lа Ilзl1,],JlIIеIlIIе lliI
обllсобсttа IIoJllrltIr| ,]'{l: 2 "!,оставка lla rIItJIcпIl(o [Ieco, пIljlclIlKll IlpoлvI(1,It lI ltiilla" tltl

обtllсствсrtа ll(lpb(lKa с л|]едпlе,l,: ,,f{ocтaBKnTa lla xplrIIllTe"lIIll tl ро]l1,к,гIl",рсф. М KC-01-20l7'-
()l, обявсrrа .t1-1сз ltвалиdlикаtt}lоlltlа ctIc,tel\Ial. а съоlвстствllс с -гcxIltltIeclia ctlctlttt|ltIKlttltlя tl

ll ]tlсlil]аIlllя lla в1,,}Jl())ки IсJlя.

Il1lе..t_,lагапtе да и,}IlъJllIиNl llълltият прсдпtст IIа поръtll(а,Iа. изllскваll сlт [Jъз:ttl;t<tl l с,,tя,

IJ|lсдлсl;ltеtttlcTo за изпъJIнение I{a п(,)|)ъчката съдър)](а едl]Il t]аl)иаtlI,]а llзIlbjlllcllIIc,

IIpt,t ttзltb,ttlcttllc преJl]\Iе,га на поръчl(аIа tltc се придъ|-))каNlе ]ollllO ](bNl }l(il,}ilIlllrl Iз lI|t

Ilr,,зло;ltи-ге,ltл. [exIlиtlecl(aTa спсциt|икаllия. общите ttзt,tсIiвltllltя It liъ\1 всttчкlt _Lciicttзltl(tt

ll()|]пIат]II]нil aKTol]c. пl)ав}L.lа ,l с],андарти. KOLlTo сс о-1,II1lсят до IlзгlъJ]tIсlItlетO IIа IlOPbtllia Ia.

Il1lc,,t,lttllItcltllгc от llac условI,1я сil както сltедlза:

1.1lllсjulitгалIе llpl] изпълtlсllие tla обособсtlата п(]зиц}lя jlалосIаl]rlNtе cJteJllI1lle xl)itlllllcJllIll
lIi)o.1_\ Ii i ll:

lll'la.t.l(),lilillIII! ll,\ } tl \( l'lillli \

П 
Р*^онlц+u_q 

l/= д

l Ipoll ]пl),lll l ( l,

lIpl)ll }\l)_ |

l]lll l\c l ()(),ll:

l,\, t,\llll la ll,\ ll ь t_ l()7iIl 1,1]- lrl
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lp ll llc ll(l,
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lP
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l] I)ll]llljll l}rl,l

('pol.

lo пlосl

llл|cKl!i lltrl tli

('рок

l lttlltи tc,La cli
]il\ll)a ]сllи с

\ I l l l l l l \ l il. l l l о lc|-1() llc
rro- tttrct<l tll lЗ()()

l|) и lIc ll()- Bl]col(o
()l l5()()lP.

( )брабо rcrro бсr
lJ l) l l)clllll()c lи.
]}1,1lIllcll llи,L

б,tс, Kl;tcb tt бсJ
ll rl lll\ll] \lc\iLlll1,1lIп

lttltt;'lc lи Ilc сс J rlcc. ]]()()

('рон



t,\.l \lllIt'- Il \ ВL }.I()7iII I I]. IrI
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ll rllckпIlllпll lл
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l I|)oll luо lll l t,l.

IlIx,ll l\(l l
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\]c\n lli L Illll
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_к)б|)с tIоllисlсllи

СttсrLи(lи,lсlr rrtrpиc
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Juбale,ltt,Ktt: IЗсекt,l участllлtк трябва ;ta llOIIblll{lt табзttltlil-га съгJlасII() I-cxtltt,tcclcal,a
сllсtlиdlltкttllия tla п l)()llедуI)ата, като отляво са поt],l,лIlсIl}l ,llillllIllTe ,]а хра1lI.1lслIJI,|тс пl]t).l\,l(rl{.
lit.,la.iletIll ог Вьз,ttоitсtttсля. а отдясIlо трябва ла опиtljс cl]ocTo lII)c,IulO)l(cIIIlc. l]I{jll()чliTc]lIlo
lI|)()Il,]l]()]tl!,lc]l и c-Il]aFla lla IIроизхо]l на храt{Ijтел}lllтс п|]OjlукIи,

2_ (iроlt }л Ir,rп,LJIIIelIIte IIа lIорыlка,t,а: 8 пtecetta оr даIаlа Ilit IIо.цп,lсI}:lllсIо tlil .,l()l,()l]()l]

Ilntl .цо п,],lcl)IIBallc l{a кол1,1Llсс,l вото.
J, Ha.ltllI IIа ltJIlъ.IIlIeIlIle jlocTaBKlгte Ila xpatlllTcлIlll]e ПРОJlУК1l1 ll(e Се I]ЗRl]РIl]В:lТ ПО

,]аявкil lIll [J ьзJttl;lсl.t t с.llя.

4. (-';lllK til ,:loc,I,il l} Itil -

]ilя l]liil I{l ()I l,|зltr,_rltltlге,ltя.
.цо ] /l,риl l(aлeljjlal]Htl .ц}Iи. сlIитаIl() ()I ,:tа-lа,га IIlt Il()"l\ tltll]aIIc lIil

5 Illl1-1b,lttala ll(c сс 1.1,]lIъJIr|ява чl]сз tIcl]lIo.Il14LlI{}l ,1()cIaRl(ll в l(олltrlссIl]i]. ()IIllc.,le,lcll]I I]

IllIl|]illItаlllIIс.lоI,1]пьJlIlпгсJIя lаявt<t.t. сьоб1lltзttсl I{},)1(]ll] Ie rrа..lilrrlксл" IiД/[.
(l. \lясlо llil;(()c[ilt]Kil: l)DI'база пir l}ыlлоrкtlтсlttt /I.Itllttllcpлtc 2(}l7l B,,Бplrlcc,r" liДд(,

t р,[-ь.tl,бово - [,ltвыl l,рлла, llбll. Cтapa Загор:r.
i- j[clt,rallrlllalrc. llс;,lоставеlIиIе O1, Ilalc х |]аttl1lтсл ttll прод\,кl,tl:
. tL(c бь.,1аг ll|)l1,1py)I(elll1 с ttеобхtlл1,Iltитс,гlOк),Ntс}l]ll ]а Iаl]аIltlия tl KilllcclB():
. I(lllI .-laTal,it lla .IlOcTaBl(il],a rце да бl,дат в cl]()Ka lla го_цll()(|lI tttc бl,]llttc tlc]ilII)Ilcll(I)(}li Ilit

l()]Llt()cl llc lI()-i\liljIKO от 2/З от tlслl.tя с|)()к Ila IO_LliIOcl lla] l(()III(|)сlllиrI,г IIl)o,1(\l(T.

[l, Iapattltl;'laпte. чс Itle oIcIl)alIrlt]a]\Ic ,!а llillllil cNlcIKa I]0яBl.lJlIilc сс llc..tocIitILl(II.

}cIaIlt]I]cIIlj пl]и п|-)с.гlавirllе IO lJiI xpalIl1,1TeJ1lIllTc lIро]t),кIи llJltI Ilo-1{l)cli() п()явllJll] се cI(|)llTll
l Ic.il()c l iI Iыtи в пl]е]lt]иJlеl l lJTc,la Iова cl]Ol(OBe.

9- ('pol( зal заrlяЕtа t]a ]loc,гaBClI[l llcKatlectBclIll. llс(),ггOваl]rlllIl llil ,]cjlcTllilllllIгc c1.1ll.LJ]lIll
\|laIllIlcrllll1 lIp()Л\KI1.1. С Ha|]}'Illclla IlrlJ]OcI lIa OIlztK()aKaTal и licл],,jIllO cгIlI(cItI|)atl]I l] ]]il\Il(lIIc lla
f 1(,Lrзl,'tccct l! ,lcIItl]lt) tIacul ()t l(()l]cIaIIIl]a]lc Ilil lIccl,OIBcIclBlIcl(). Ii:]l() Bct{lll(ll I lll() l I ] l ] l l lа l I l l l ()l
tlt ltt tciitttrcT pa,l\o,|llI са ]al Llегt)вil с]\Iсгl(it.

](). /(()critBclll1,1e I]пjl()l]c I.1 l(о_llиtIсс] ва xpaIILtlcJ]Ilи IIt]0,1},KltI tIle са с-Lг]I:tсll() l1зlIс|(ваt|()I() ()|

lJt,1.1lr;t<tttc,tlt l(attccIB() и lIlc (llI,t)ltaIl]rl l ll.t ,,1ciicllзlttlltttc cIail;laplIt. KlIl() Ill)It \cIil]loI]cIl()
()iIiJl()IIclitIc. c1,Ittltrc tllc бt,_lа l IIо,цпtеllсIlll Ilalll,J]l]() ll |)a\ll(lllc Ila cl)(]](]lI ]I() to.tKil 9 tlt
I Iac I ()я|lк) | 0 I]l]c_,(jlO)l(clll je.

ll ./{осtавяrrигс \pilFItl ге,IllIll про.lукти l](с ()lI()вitрлI lla t{зt,lсI(вitlIllяllt tlil Заltrlltrt ]а \|]0llIlIc
ll ll ]_ lil.lcIIlI Ic l}b,} ()cI]()l]il Ita llсг() l]()]f]al(OllOl]Il lI()plIill I lBlIlI al( I()l}с.

l]- Y,racllttttit,l. l(Oi,i,I() п |)с,цс Iав] lя l]ai\l lIlIa 1-1азрабоlсllа ll nllc,,tllclla ]l;\('( I' crlclclla la

) ll|)il]],lcI]I!c бсзtl ttitc l lilс,г га lla xl)allll lc, (ак() с п]]IlJI()7(}lлIо)

1_1.II1lrlcrlallc llj]aIIliltlcгo Ili] ]lOclaBcIIIlIc xl)aIltt]c]lIl1,1 IIl]o]l\ к I l{ .,(а сс
.tllIl c,lc.( lIз.,(авitIIс Ila {i)al(lvpa оl]llгllIIа]I. }I]rtiljlclIit cbt-taclto ,tл. l]]

.\'ц

l \.l.\lllll- ll \ l}l, }. I(),,Kll I l,. lrl
IIPl]. 1.1I()rKl,]lltl l| IL\ t'tl \(.-Гlll l к \

Il ll|(KRirltllrt !^
('рок

( рог

l{о,rп.tсс
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Ilо_lгillса}l прtlе\lо предавателен протокол и представяllе tla lt:lIl1,tlIia (|)al(l,},])a. C1lottbl за

l1-Iilltlllllc -]апочва 
_1а тече от датата lla последIl() представеll11л докуi\]еll,г.

Jatttl,]tlaTи c\le и I]риеNlаýlе следниlе ),сjlовl.]я па Вt,зL tоrl<иr,сl tя:

- li11_1ltчсс-lвага лOco(IelI1.1 в Tcxtlt.t,lecKaгa сltсци(lикацrlя lIa IIopb(ll(ill,a са OpI.IcllIlll)0l]b(llIи.
Kitttl Bl,з:ltl;ltllTc,,lяT Ile с дл],п(сII jla заяви ll поJlчLIll цяJlото I(OJI14(lcc,l,RO по Ill]c.ll\lcla ll2t

п()|)ыlка],а l1 не lI0c}l отговорност заl това.
- IIpll tlзtlь.;tнеtlлlе на jlогоRора Въз,,ttlit<и,геля си заIlа]ва llpaвo[o да l]аlNIzlляваl 11лI] yI]cJllILiitBlI

li(].lIlIttcc-T I]O Iо по отделI{lI видоRс xpall}lTeлIll.tTe лролуктl{ в l)aпlKl.t,le на tlбtllаlаl clOiillOcI lla
.-l()г()l]()l)а,

- lIсtlбхо"ltlл,lи-ге Rl]лоRе и коJl}lчесlва храt]ителIlll IIродуктll lIlc сс l]осOчп:tт t}l,B Bcrllia
l(t)llI(l]e I ]lil заявl(аt lIa Възлtl)l(rlтеля.

lI1rll_,lо;lссtlия Kl,N,l п |]с;lло)I(е Ill.|e-l,o за Llзl]ъJllIсlIие Ila п()ръL]I(:lта:

I Jb,rtltoпttltuHo. чIIr,лI Io]\lolItilRaItlo jII.1tlelo- подпrlсваulо предл())t(сtIJlс,irr lta Y,lac,ttlllt<il tt

lLя-,]аlа св,ьрзаlIа с I]сго лок\,\,|сllтация. в сл}tlаii. че tle е ]ilK0lIelI п|]сдсlави[сjl.
laбe.ttciltt<a: rlрелс-I,авя сс cai\lo ако това JlI]lle lle е ,]itl(olIeIi IIl]сдстави Icll
()tltlcBal, се BCl.ttIK1.1

/ (ll),t ll jltltc),ltlctt г1.1 и

/[аtа:lLl0.20l7г
IIo.tttttc:
I t, ()ll I lI I'соl]гlIеl]
l tttlc tl t|lllrlt;tttя)

Bl,,]-q())I(l] l,cjlrIl, с tI]иcKajl ll() I. l ,6

IIа чllас I lIllKa

I



5.2. ОБРДЗ[,Ц tlA ЦЕНОВО ПРliДЛОЖЕНllЕ ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦ[IЯ Лi 2:

"лостАI]ItА tlr\ ПИЛЕШltо МЕСо, ПиЛЕlllк1,1 продуктll ll 
'liill,\"

il():
*Брлlltп,л, ЕАд _ гр. гълъБово

()Т:

Брадърс Комерс ОО.Щ. гр, Стара 3агора

)'ltA?Kr\EM1,1 ДАРIИ 1I ГОСПОЛА,

lJr,B врr,зtса с обявеtlаr,а обlllсс1l]еlIа l]opb(ll(a с Ill]e,lli\lcI: ,,Лtlc,rilBlilt t it llil,

\ l)ilII IITe.lIIIlI продуl(тп :]il rty)K;(lITe lIa ,,Брпкс;t" ЕА[", pc(l. Л1 KC-01-20l7-0l,
tlбlllrctlit чре] lсвал ttфп кацlrоlI lIil cttcIelI:l. l]tt пl)едсlаI}яi\lе lIillllel() Itcl]oB(]

tll)c,llJIOx(cllиe за Обособсна ltозиllия ЛЪ 21: "!ocIatrlta llil IIlIJIeIllltt) Ntec(), IIlIJIetlIl(ll

IIJ)одчкl,L п яiiц:l". както сJIедва:

l. Преллагаме за излъJtIlеIillе предl\tета lta обособсttата позlIцllя. l] cbo]BcIc-l,Bllc с
\сJIоRl.]ята на обulес гвенаlа llоръчка, обпlа цсIIа в, l)il]пIc|) Ilil l77[14.[l7
(cJlORorl: ceJte]\I llадесе,г хtlлял1,1 ce/leNIc1,oIlIH осе\|десе1, l1 чсти|]ll лсва lI OccNI..lcccl, Il

cc]lc\| сl,оl,лtIl(и ) лсва бсl ДДС, коrlго Bl(Jllotll]a:

l l l tttittctloBa tllte ИзlIсква tlllя ]а Kar|ect,Bo NlnpKa
Ko;ltt,l
cctIto

l1ll. ttetta в

-lIcBa бсl
длс

с t oiittoc t tl . tспа
бе l l;ll(]

l

l l l]1ltll tc -La ct la\IJril,clIп с
\ l l l l l l I \ l il- l l l о |cLl() l]c ]lo- lIHc,(() ()l

IЗ()() lp и llc IIо- пllc(]l() ol Ij()() l|1,
()брабоrсrtrl - бсз ll1,Il)c||| |()с lIt.

Bt,tttrtctt ltt,( б tc цr;Kt,-tt бсl
вп,lи\ll] \Iс\iIlllIчlllt llопрс.'Lи, lIc сс

ц]ll\ cKaI .lc,]Icllll lil,c()Bc l!bB
111,1|lcllIIJ(x)clil !lil llи.lсIо ll Il

lIo,lllc l lI.IcIlollll lc
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2. I]]lttl;rlчltите це}Iи tlal пl]од),ктtiтс Ilc пt)лJlе)](аI Ila актуаjlизацI1,1 ,]а llcplIo.1la Ila

IlзгII,JI]]енлlе lIa логово}]а.

J, ГIllсJl.:tагаttага от tlac tletla за tiзпъ,l}lе}Ille lla llopl,(lI(aTa с в леI]|l. без fi/(С. ll|]i] }c-.loBI.jc
llil ,iloc-laBI(a D[)l) база lIa Възлоrltrtтелл ,/Иltко t ерпtс 20l7l B..IjpиKell" t-дЩ. t,p.I t,лl,бtlвtl -

},lзBbtr граjlа- обл. Стара Загораr,

4. l} случаli. че бъде открито tlес ьоl,Rеl,сl,L} и е NIсп(ду пl]еllло)I(сlIIIIс ell11IlllIlIt}l llclllI lI

tlбttlаз,а стойltост, поl]ади допус}Iата тсхllиtlеска ll]cluKa от Ilаша cI]]aIla. ci\le ctlг]litclItI

В ьз.llоrк иr,с.: tя-г да класtlра }{ашата оферта на база IIрс,цло)I(сIlитс п()-IlIlсl(}l L(ellll,

5 ГIредltоlкеrlиr,е цени са олl)елслсlIи лрrl пъJlно сьоtве,Iс,Iвис с )/словията за образуlзаltе

Ila Ill)е]lJаганаIа lleнa от докумеtIтацllята по пl]0целураlа.

(l L(ените са-tвъl]ди l,t lle са обвързаllи с каквито п да е други усJlоl]ия- KpeltlITIl}t lI

t}п,л:l1,с)I(I III c|]el(cl,Ba. tPopпl и на lI гa|]aIIItIlll. освсн tll|lIItlIl() ),Il0NICJla lIllc

/[ottvltel t rаllltята за

l (а ra: ()().() l 2()l 13г

Ilt1.lttttc:

I-cilllt tt I 
'ctlp

l Lt,l tc, u rltt t.l t tt. t ttst
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()llаl(опillIо lj lл|]с Ilia. ]a\]|]alcllo.
бсз llirltсt,сttllttля с l(!}r{l lиlll]llcll
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