
договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

J\ъ Kc-01-2017-01-5

!нес 19.01.2018 г., в гр.Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАД, регистрираI{о в търговския регистър при Агенцията по вписваrtията с L-]1,Ili

12З526494, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбовtl -

Извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: tтагltеl@Ьгiliе]-1lg.ццi,
Иtrтернет алрес: http ://www.brikel-bg.com, разплаtцателна сметка: IBAN:
ВG 14LNCR700 01521779468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!, представлявано от Яrttl.,lttil
Павлов Павлов в качеството му на Изпълнителен директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕ.]l
от една страна,

,,БРАДЪРС КОМЕРС"ОО.Щ, регистрирано в търговския регистър при Агелtцлtятll ttll

вписвания с ЕИК: 12З7З5394, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора, общ. Стаllа
Загора, гр, Стара Загора, ул. ,.Ген. Гурко", No 98, вх. 0, ет, 2, ап, 6, тел, 070020'17'l ; draKc 070020l7l :

ЕлектроlллIа поща: bk2004@abv.bg, Разплащателна сметка: IBAN: BG З3 SТSА9З 0000 lЗ00 70()].

BIC: STSABGSF, в банка ,,.ЩСК Банка" ЕА,.Щ гр. Стара Загора, представлявано от Тепьо Mtrt,tttlti

Георгпев, в качеството на Управител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга cTpalta.

На основание чл. 1l2 от Закона за обществените поръчки (,,ЗОП') и Решение Nч 116] or

04,12,201'7г, на Възло>lсителя за определяне на Изпълнител rra обществена поръаIка с пре.lli\lе l :

,,,Щоставка на хранителни продукти", реф, No КС-01-2017-01, по обособена позиция Nl 5 "f{oc,l,aBltlt ttl
N,Iесо, месни продукти и колбаси"

се сключи настоящият договор за възлагане на обществеtIа лоръчка при следните условия:

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възлохtителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични доставкII ltil

храни и хранителни продукти за нуждите на,,Брикел" ЕА{ по обособена позиция Nl 5 ".Щостаlзка tta

месо, месни продукти и колбаси", описани съгласно Техни.Iеската специ(lикация - Прило;кенtlе Nl
1), IcaKTo и в Техническото и I_{eHoBo предложение на Изпълнителя (Приложения Nl 2). не;lаз,tlс; t t tit

част от договора, и в съответствие с изискванията на }Iастоящия договор.

Чл.2. flоставките се извършват по заявка на Възлолштеля. Възлоrrсителят е задъл)Iiеtl ]Lil

приеме LI заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени пр}r услоl]llя lil
на Iiастоящия договор, Възложителят не е длъжен да зfuIви и получи цялото колиtlество, по lll]ejlNlc Iil

на договора и не носи отговорност за това.

Чл.3. !оставките на продуктите ще се извършват периодично, съгJIасно заяl]lil1 IIil

възлолсителя.
LIл.4. !оставките

16:15 ч,
ще се извършват в рамките на работното време на Възлоltсителя от 08:00 .l,



П. ЦЕНИИНАЧИННАПЛАЩАНЕ
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет lta договора е в l]азN{еl] llll

146 З97,00 лева ( сто четиридесет и шест хиляди триста деветдесет и седем лева), без начислен /l/[(
или |]5 676,64 лева (сто седемдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и IIIecT лева и 64 cl,,) с

лIачислен,Щ.ЩС.

Чл.6. .Щоставените продукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с вклrочелr fl/{('-
в зависI]мост от доставените количества! съгласно Техническото и Щеново предло)IiеllIIс llll

Изпълнителя Приложения N! 2 къпл настоящия договор. IJeHaTa, която Възлоrrсителят се зхдъл;Iiilllll

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на продуктите, е крайната доставна цена с ,l\f{C'

и вклюаIва всички разходи за доставка на продуI<тите на Изпълнителя, включително1 но не ca IO

стойността на продуктите, транспортItи разходи, застраховки, данъци, такси, и други.
Чл.7. Посочените в настоящия !оговор единични и общи цени остават непроменени за cl]oliil

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

приемането на стоката (приемо-предавателен протоItол), подписан от оправомощени представlI,I,сJlI l

на страните и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставенI]те проjt),Iil il,

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за достаl]l(illil,
както и всички необходими законови реквизити.

(2). В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, лрез Iсойто са извършванI] дос,l]ав]illlс,
въз основа на подписаните IIриемателни протоколи, Изпълнителят издава дапъцlа фаrtт1,1-1ll-

съдържаща видовете и количествата на доставените през месеца стоки.

Чл.9. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) лtItI о г

датата на подписване на документ, удостоверяващ приеманQто,на стоката (приеtио-предzrватеlrеl t

протокол) и от получаване на факц,рата. Срокът започва да тече от получаване на послелtl}jя ()l

документите.
Чл.l0. Плацанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по cJlej{l]tt I ll

банкова сметка, посочена от Изпълнlлтеля:

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

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

Чл.1l. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено Възложителя за всLlчки последваllll)
промени на банковата му сметка в срок до 2 (Dca) ка_пендарни дни, считано от N,IоN,Iента на проfiIяIIilгil.

В случай че Изпълнителят не уведоми Възлоrrtителя в този срок, счита се1 че плащанIlятzl. llt)

посочената в настоящия член банкова сметка са надлех(но LIзвършени.

Чл.12. За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата c\Iel-Kil lli,l

Изпълнителя със съответната дълх(има сума,

J

I

lll. срокOвЕ ii
Чл.l3. Настоящият договор влиза в сила от датата на сключването му ll е c,i,c ct)()Ii l]rl

действие 8 (осем) месеца.
LIл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя змвените продуItти в срок не по дълъг от -3 (,r,lrrr)

дIlи от датата на получаване на заявката на В,ьзложителя.

IЧ. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл.l5. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2011l в складове за хранителн[l продукl,Ii l]a

Възлолtителя: ,,Брикел" ЕА! обл. Стара Загора, общ. Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън града,



LIл.16. .Щоставката на продуктите до място о на доставка се осъшIествява от Изпl.Jt tl tl lе;lя t,

транспорт, отговарящ на всички норNlативни, техн чески и технологични и искRаIJия за достllвIiа lltl

съответния вид продукти, предмет на доставка.
Чл.17. ,Щоставян те хранителните продукти, следва да отговар т IIа изlлс KBIII I l] лтll llil

прило)кимите нормативни актове по съответната обособена позиция:

. Закон за храните, ЩВ, бр. 90 от 15,10.1999 г.;

. Наредба N9 1от26януари20lбг.захиrиенатанахраните,!В.бр.l0от5.02.2016г;
о Llаредба 1 от 9.01,2008 г, за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;

. Наредба 2 от 23.0i.2008 г. за материалите и пре метите от пластмаси, пр )дназначенIi за I(oHTaI(l с

храни, ,ЩВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

. Наредба З от 4.06.2007 г. за специфичните изиск ания към материаJIите и редметите. разлиLlнll ог
пластмаси, предназна ени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от 26,06,2007г., .ЩВ. бр. З()

от28.03,2001 г.;

. Наредба за изискван ята за етикетирането .{ представянето на храните, !В. бр. 102 ot

l2,12,2O14l.;
. Наредба Nlr lб от 28 май 2010 г. за изискваният за качество и контрол за съответстIзие на lll)ec]ll]

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

. IIаредба NЪ 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изискван я прI-1 проLIзводсl,в()т( ]

съхраНеНИеТО И ТРаНСПl РТИРаНеТО На СУРОВО КРа е МЛЯКО И ИЗИСКВаНИЯТа За ТЪРГОВИЯ tI ПycКtllIc llil

пазара на мляко и млечни продукти! [В, бр.2З от 29.02.2008 г.;

. Наредба за изискванията към бързо зап,lразените храни, !В, бр. l14 oT6.12.2002 г.;

. IIаредба ЛЪ 32 от 2з.0з.2006 г. за окачествяван , съхраняване и предлаг не на пазара lla l\lec() Il_

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

Чл.l8. fl оставяните хранителни продукти:

. следва да бъдат придруlкавани при всяка лоставка с докумеItт, съдържащ изчерпателIIо lrзброяваlIс

на стоките по асортименти! количеството им за всяка от тях, KaIсo и другите даннll. съоб1llзtt,,

прило)I{иNIите нормативни изисквания за съответния вид продукти;
. слелва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържаI{1lето II

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

. Bcekll доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната доставI(а II с

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-Nлалко от 2/3 от обltllтя cpl-1ti ttit

годI{ост, обявен от производителя;

Чл.19. .Щоставките на продуктите се извършват след писмена заявка от страна lta Въз;tt,llIttt,tе.ltlt.

предоставяна на Изпълнr.rтеля. Заявката следва да се предостави в IIисмена форпtа tla \ill]lllcll
носител или по електронен път/факс/електронна поrца/на представител на Изпълнителя_ Jili-l(),

съдър}ка подробно описание на заявенI-Iте артикули! техните количества и гра(lик за l1ocl,a] l]Ka,I il lli\l,
Възлоlrtителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставl(аl,|i. Iiаг()

писмено уведоми за това Изпълнителя. Изпълнителят уведомява Възлоrrtителя предварителItо l1

своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да п{о}ке той да взr_,rtt,

необходимите мерки за прибирането и складирането й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустраllсll
документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол) от cTpaн}l,1,e li,]tll

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с Ilз}Iс kBiII l 1.1я,l ll
на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техническото и Щеновото предлопiенIIе Ilil

Изпълнителя, Техническата спецификация rra Възлотtителя, както и с направената заявка.
Чл.2l. 11ри констатиране на частичIIо или цялостно несъответствие на доставенtIте п]:)о.l(},](IIl

съобразно член 22 от този договор! Възлолсителят има право да откаже да подпише дoкyNlelil,i:l.

]

l



удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме достаl]I(а],а. I] l,c,ill
случаи, страните подписват констативен протокол, в коЙтО Се ОПИСВаТ КОНСТа'I'ИРаНИТе НеДОС'r-а'I"1,1(Il.

липси иlили несъответствия, дефинирани в чл,22 по-долу (,,несъответствия") и се посоLIва cI)OKl,T. в

който същIлте ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор. След отс,гран;l ваlне lril

Ilесъответствията, страни,ге подписват двустранен документ, удостоверяващ приеманеl,о на cToliaTa,

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

. несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното колиrIество lr/rLltt cl,c
заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отношение на качеството;
. несъответствието на доставените продукти с Техническото предложение (прилоlItение Лц 2 Ict,trl

настоящия договор) и с Техническата спецификация на Възлоrrtителя (прилотсенlrе Nц l lt-t,lI

настоящия договор);
. несъответствие на партидните ноIиера с указаните в етикета на доставените продукти;
. несъответствие на срока на Годност на продуктите с изискванията на настоящия логовор;
. несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасност;
. Hapylxeнa цялост на опаковката на доставяните продукти;
. несъответстВие на доставяНите продуктИ с разпоредбите на Закона за храните ]l иЗдilДеl] ll l!' li 1, 1

основа на него подзаконови нормативни актове;
Чл.23. Рекламации за явни несъответствия, о,ы)Iасно член 22 на доставката с Textlttчectttlt,r

предло)t{ение (Прилоя<ение Ns 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилоясение Nq 1 ttt,пt

договора) или с Ilзискванията за качеството на доставения продукт се отбелязват в l(ollcTzllIll]Hltrt

протокол по чл.21. Рекламации за скрити несъответс,lвия сё лравят при откриванеl.t) I]NI. Iiil,tO,

Възлоlкителят е длъжеI] да уведоN{и писмено Изпълнителя незабавно при констатираI-rетtl ttпl. l}

рекламациите се посочва ноN{ерът на договора, документа, с който е удостоверено прt]еi\lаIlето l]i]

стоките, лартидният номер на продукта, точното количество на получените продукт}I, oclloBal{llel()
за рекламация и конкретното искане на Възложителя.

Чл.24. При отправена рекламация и възI{икване на спор относно съответстRието по ч-l. ]З tt

.tл, 25 контролни проби се вземаТ от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агеIlllllя Il()

безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на ВъзлоrltlIтеля tI

изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от ИзпълttIr,ге,rIя

или най_късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протоколът от tltlajlllЗit l:lil

оторизираlIия орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизиранI,Iя о|]гаIl

потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитванетоj I(al(],o ll

cTol:iHocTTa на продукта при погиванетО i y са за сметка на Изп,ьлнителя. В случаir че пI]од\ li l ll l с

съответстват на договорените и нормативно установените изисквания, Възлоltителяt, д,ьJl)(ll llJ
изпълнителя заплащане на действително ]lзвършваните разходи по анаJIизите и доставl(ill-д )lл

продуктите, както и отойността на продуктите, за които е предявена необоснованата реI(ла}Iall(lLl.
независимо от обекта на рекламация Възлоrrtителят е длъжен да съхранява продуктите съtrrlрltзttt,-

температурните режими и условия, посочени на етикета.
LIл.25.( 1).Рекламация относно явни несъответс вия на доставеFIите продvктII сl,(:

заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответс,l вlit' llll

партидни номера С указаните в eтllkeTa на доставените продукти и/или несъответствие на cl)oi(ll llil

годност IIа продуктите с изискваItията на настоящия договор, както и неСъответствия! Свъ[]Занll с

нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния протокол пt,l ,I.п. 2l tt cit

обвързващи за Изпълнителя.
(2).при рекламации относно скрити несъответствия на доставените продукти с Техничесttсl tti

предложение (Прилолсение }{Ъ 2 към договора), с Техническата спецификаtдия (Прилоlrсение Ns 1 K,J,rl

договора) или с изискваНията за безопаСността на доставениЯ продукТ и при извършеlt лаборl,г.r1rctt

аIIализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договоренlllе tI

нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраша свой представител за KoHcTaTt,IpaIIe lIa

скритите несъответствIlЯ в срок оТ 3 (три) лнИ от уведомяването. I {есъответствията се отразrl}lат l]

констативния протокол чл.21 подписан от представители на Страните. като при o'l каlз за tlзпptllltilllc

на представител от Изпълrrителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпиlllе пl]oT()Iio]lil_

Възлолсителят изпраща протокол подписаIt от негов IIредставител на ИЗпъЛНttТеЛЯ, Ktrii t. t,

обвързващ за последния.
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Чл.26. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на договоl)ir.
констаlирани по реда на предходните аIIинеи:

о Изпълнителят заменя несъответстващите продукти с нови, съответно допълва доставката в срок jlo
2 (два) календарни дни от подписване на съответния лротокол от страните или от издаване lla
протокола от анализа на оторизирания орган; или
. цената по договора се намалява съответно с цената на несъответстващите продукти, ако не lзоl(II jto

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

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, Ila която съlIlll Ie

са констатирани, само след отстраняването на несъответствията, по предвидения в догово}]а ]]ej{_

съответно при установяване, че продуктите съответстват на договорените и норп,Iативно yc,гa}Iol}elIIl

изисквания по реда на чл.24 и подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката ll

при другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаваIIIи заrIвенll [е.

ВъзлоrItителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера на заявеlIог(),

Връщането на излишните количества е за сметка на Изпълнителя
LIл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, рабо,таr,it Ita

подизпълнителите се приема от Възлоrrtителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнttl,еJlя LI.]llI

упълномопIени от тях представители. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички фактrrчссtttr
I] правни действия на подизпълнителя като за свои действия,

Чл.З0. Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на продуктите, llрелNlеr

на доставка преминават от Изпълнителя върху Възлоясителя след момента на приеп{ането иNI Ol

страна на Възлохtителя с подписването без забележки на документ, удостоверяващ приемането Ilil

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.31. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите! предмет на настоящLtя логов()р.

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническото предложеIIIIс llll
Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цеtl1.1. i](,)co(l!-llll

в I{eHoBoTo предложение на ИзпълrIителя .

Чл.32. Изпълнителят е длъжеII да изпълни задъл]кенията си по договора и да yllр|l;]il]яl]il

всичките си права, с оглед защита интересите на Възлоrкителя.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заяl]I(tt,ге llil
Възлоllсителя. ПрIл невъзможност за доставяне на определените количества продукти по пол)/чеItат.

заявка, пезабавно писмено да уведоми Възлохtителя за отказа за доставка. При сIастепtелt oTi(a,} l1.1

Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец) да изпълни направена заявка, Възлоrttltl,е,rllt,t

има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер на cy IaTa гlо

гаранцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гараIIцIlя,
LIл.34. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните продуктII за

своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (порп,lатll Bl lll.

санитарно-хигиенни, техническиJ технологични, изисквания за съхранение и други) за пре]]оз Ila

хранителни прод}кти от съответния вид, за които и]Uа издадено съответното удостовереIllIе ,ja

регистрация на транспортно средство (ако е прилоlttимо),

Чл.35. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред Ilадлех(но пре,i{явеllltlс

от Възлоrкителя рекламации по реда на настояIция договор.
Чл.36. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настояlцLIя догоl]0l).

Изпълttителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начи}l на плаltlаtlе,

Чл.37. Изпълнителят има право да иска от Възлохtителя необходимото съдейстlltlс ;,t_

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната лlнr]lо1-1п,tацt lя tt

документи за изпълнение на договора.

ý



Чл.З8. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надJIежно упъJlttоNlоu lel I l l

представители протокола/докJмента за доставка иlили констативните протоколи, както 1,1 дl]угI]тс

документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. При t,lтказ lllt

Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвидеII в тозlt договоll_
Възлоrlсителят изпраша на Изпълнителя консl аl ивен протокол подписан от свой прелс tзвиl ел. lil}й li,
е обвързващ за Изпълнителя. Констатации oTtlocHo несъответствието/съответствлtе-tо на досl,аl]сIIIIl-с

продукти с Техничесrtото предложение (Приложение Nq 2 към договора), с TextlI.1чecltlt ttr

Чл.39. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените про]l\1liгlt с

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по тоз}l договоl] II (,

длъжен да обезщети всиtIки вреди, нанесени на Възлоlrtителя и/или трети литIа от несъответстl]illl tt l

продуl(ти,
Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която I{e е зая]]еltil в

необходимия срок (не по-късно от 3 (три) дни tIреди датата на доставката) отразепа в заявка,Iil ll() tlll,

14.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4l. Възлояtителят се задължава да заплаща цената на доставените продуItти, съглllс]l(|

условията и по начина, посочен в настоящия договор.
Чл.42. Възлоlкителят се задължава да приеме доставката на продуктите! предмет на лос,l,ill]liа

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

Чл.43. Възлоrкителят осигурява свои представители, които да приеi{ат достLtвI(lt-lс ll

договореното време.

Чл.44. ВъзлоlItителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставI(а,l-а l]ll

продуктите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок tl без о,гI<Jlt,lнеltttя ,it

договореlлите изисквания.
Чл.45. Възлолtителят llмa право да получава информация по всяко BpeN{e отгlосll()

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейяостите, IIрелfi,Iе,I llil.

договора,
tIл.46. ВъзложlIтелят има право на рекламация на доставените по договора продуliтII. lll]ll

условията посочени в настоящия договор.
Чл.47. Възлолtителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъотве Icl,BatI (I l с

изискванията EIa договора продукти, или съответно намаляване на цената по реда, определеItl{ в члсlI

2'7 от този договор.
LIл.zl8. Възлоясителят има право да откаrке приемането на доставката, когато Излl,лн лtте:lяl,г ttc

спазва изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълни],елят не ll,]lI-LJIIIil

изцяло своите задължения съгласно условията на договора, или да откаже да изплitтлI част1.I(II]о lI.rIlI

изцяло договорената цена,

Чл.49. Възлояtителят е длъжен да не разпространява под каквато и ла е (lo;,lпla всяrсit

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна ll llзl]lltlll(,

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта. I

I

ЧII. ГАРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
LIл.50. Видове и разNlер на гаранциите:
( 1),Изпълнителят iapaHTlIpa изпълнението на произтичащите от настоящия договоl] ctiol]

задължения с гаранция за изпълнение в размер на 4% (четири процента) от стойността на догов()l]il
по чл. 5 или сумата от 5 856,00 лева (пет хиляди осеl\{стотин петдесет и шест лсва), заl(рlJl-JIеl li,l _l()

JleI].



(2).Изпълrlителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на догово|]it ](l,\l

датата на сключването му.
(3).Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията измех(ду едIIа ()l

следните: парична сума внесена по банковата сметка на Възложитеэrя; банкова гаранtlия; l1,IIl

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие [Ia отговорността на Изпълнителя.
LIл.51. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се вI,Iася по след]lilIil

банl<ова сметка на Възлохtителя:
IBAN: BG141-1NCR70001521779468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
Чл.52.( 1).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът ii. ttlttt,

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от cToI"IHocTTa llil
гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 1 20 ( c,r tl
и двадесет) дни,

(2).Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдъl])I(а

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независll]vо (}l

направените възрa)кения и защита, възникващи във връзка с основните задъл)I(ения.
(3).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслуlrсваItс,го

на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на ИзпълIлtlтеля.
Чл.5З. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорнос1lal I]a

Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс l 20 (сто и двадесет) дt I t r.

Възлоrrсителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по таЬи застра\овlil].
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пъJIяо или IIatcTlltll|()

неизпълнение на договора, и не може да бъде излолзвана за обезпечение на неговата отговоl)гlос l lJ
по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддър}канет() llll
ВаЛИДНОСТТа На ЗаСТРаХОВКаТа За ИЗИСКВаНИЯ СРОК, КаКТО И ПО ВСЯКО ИЗПЛаЩаНе На ЗаСТРаХОВ|IТСJl I l( ) .

обезщетение в полза на възложителя, при наличIIе на основание за това, са за c]llel Kil IIll

изпълнителя.
Чл,54.( 1).Възложителят освобоlttдава гаранцията за изпълнёние на договора в срок 120 (сто rI_

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по договора.
(2).Възлоlкителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, HeзaBLIcIiNIo o,1

формата, под която са предоставеци.
(З).Гаранциите не се освобождават от Възлоlкителя, ако в процеса на изпълнение tla логоl]оl)l1

е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията па Изпълнителя, Прtl
решаване на спора в полза на Възлояtителя той може да прLlстъпи към усвояване на гаранцIли,I,е.

(4).Възлолtителят има право да задържи изцяло или частичllо гаранцията за IlзпъJtнение п|]l]

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпъ,пttltt,еl tя

иlили при разваJIяне или прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тези с,llучаlt_
Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорносl гil lIll
Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изрично се споразуNlяват. tIe:

. Възлолtителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (Tprr l.тлп ltoBc.tr_-

пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявеlllt ol

несъответствия, установени по предвидения в договора ред, в договорения cpoкl KaItTo I] о1,I(:lз зil

доставка на заJIвени продукти, Възllоlltите.пят има право да задъря(и от гаранцията за изпыlнеIlIIе
суми, на стойност съответtIо на FIесъответстващите продукти или на продуктитеr чLlято J(oc],zll]I(ll с

отказана.
(5).Възлолtителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение cyM}I pilвItll I]a

размера на начислените неустойки и обезulетения по настоящия договор, поради неизпълненtIе Hil
задължепията на Изпълнителя.

(6).В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите! Изпълнителят € лIlll)IiсlI Il

срок до 5 (пеm) дни да доIlъJlни c,bo,t,Be,l,Ha,l,a l,аранция до размера Й, уговорен в чл. 50. zt1,1. ltattl



внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възло}кителя! или учреди банкова гitрirlllllIя jil

cyNla в разNIер на задър)Itанiiга или да застрахова отговорЕостта си до размера в чл, 50, а,r,1 ,

v]ll. нЕустоЙки
LIл.55.(1).При забавено изпълнение на задъля(ения по договора от страна на ИзпълLtttтс- tlt^

същият заплаща на Възложи,геля неустойка в размер на 1 yо (едно на сто) от стойност t,:t lt;t

проДУктиТе,чияТоДосТаВкаеЗабаВена,иЛипооТношениенакоиТонесаотсТранениконсТатl,iраtlllТс
несъотВетсТВияВДоговорениясрок,заВсекипросроЧенДен'нонеповечеот10%(десетнасТО)О,l
цената на стоката, за която се отнася забавата,

(2).ПризабаванаВъзложиТелязаизпЪлнениеназаДЪлжениятамузапЛаIцанеПоДогОВОl]il.
съЩиЯТЗаплаIДанаИзпълнителянеУстойкаВраЗмернаЗако}lнаТаЛихВа!ноI.{епоВеrtеот2.%(Двсна
сто) от дължип{ата сума.

(3).ПризабаванаДосТаВкаоТсТрананаИзпълнителя'илизабаВанаИзпълнителяДаоТсI.I]irIIll

констатираци несъответствия, I1родъля(ила повеLIе от 5 (пет) лни, ВъзлоlIсителят tлпlа правt) -1,i

ПрекраТинасТояЩияДогоВор!каТоДаДенаИзпълнителяМиниМУМдВуДневенсроttзаtrзпъi]rнеtIttе.l}
tози слу,lай Вьзлоrкttгеляr и\,lа право на неустойка равна на 5no (пет на clo)oT прогно}наlil cl(,йlIt,\ l

на доl овора.

(4).В случай яа З (три) и повече рекламации в рамките на едIrн месец, чиято основатеJI ll()c l с

усТаноВенапопредВиДеНиявДогоВораред,ВъзложитеЛяТиМапраВодапрекраТIiДоlоl]Оl)ll
еДлIосТранно,какТоинанеУстойкараВнана5%(петнасто)отпроГнознаТастойностнаДоГОвоl]tt'

(5).При прекратяване на настоящия договор от Възложителя на лIякое от основанtlята tlo

чл.56,ал.2,т'iи2ВъзложиТеЛятиМаПраВоДаполУЧинеУстойкавразМернасУМаТаПогараНцияТ:l.Jа
изпълнение на договора, вклюrIително да усвои сумите по предоставените гаранции,

(6).ВъзлоlrtителяТМожеДапреТенДираобезщетениеЗананесен}lВреДииПропуснатlIПоЛЗIlllt]

обrцияреД,незаВисиМооТначисЛенитенеУстойкиинезаВисиМооТУсВояВанеТонаГаранцllЯТir'jа
изпъл нен ие.

(7),Неустойклтте се заплащат незабавно, tlри поискване от Възлохсителя, по Оанковата Nl

сметrtаIВАN:ВGl4UNСR7O0О1521179468,ВIС:UNСRВGSF,УниКредитБулбанкд.Щ.Вслучаiiч
банковата сметка на Възлоясителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (r,pt,t) дrttl o,t

искането на Възлоlrсителя за плащане на неустойка, Възлоrrtителят има право да задържи съоl,ветl lil,I l]

cyI\,1a ОТ ГаРанЦИяТа За liЗПълНение,

lX. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
LIл.56.( 1).FlастояUlият договор се прекратява в сJIедните случаи:

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

. с изтичане на уговорения срок;

. когато са настъпиJIи съществени проNlени във финансирането на обществената поръчка _ пре,I(\l l

на договора, извъЕI правоN{оul,п",о ,i Възложителя, които той не е могъл или не е бил дл,ыttеtt lt

предвидII И,J'IИ Да ПРеДО1врати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелс гва гlt:

.принасТЪпВаненанеВиноВtIанеВъзN'IожносТзаиЗПълнение-I.1еПреДВиДе}lоиЛинегIреДоТВl]аl1.1l\lО
събитие от извънреден характер, възникнаJIо след сключването на договора (,,непреодолипrа cItJliI" )

продъл}IIиJIа повече от 20 дни;
(2).възложителят може да прекрати едностранно настоящия договор:

. при системни (три или повече пъти) в раN{ките на един месец: забавяне на доставка Ila прод)1l(1'll:

и/илизабавянеилиоТказзаотсТраняВаненанесъоТВеТсТВиянапроДУкТи'консТатlIраниПоl]еДанll
ДоГоВора;и/илиотказЗаизВЪршВаненадосТаВка;и/илидоставкинапроДукТиснесЪоТВеТс.гl]llЯс
Ilзискванията на договора, констатирани по реда на договора;

. в слу.тай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в докуN,lеIIтllтс зll

8



участие, или използва подизпълнител, който е различен от този! който е посочен, освен в слуtlаll,tе. ll
kollTo замяната, съответно включването на подизпълнител е извършеFlо със съглчlсIiето lta

Възлоlкителя I,I в съответствие със ЗОП и настоящия договор;
(3 ). Възлолtителят прекратява договора в случаите по чл.118, arr.'l от ЗОП, без да лl,;t;Itlt

обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, ocBell alio
прекратяването е на осltование чл. 1 18, ал. 1 , т.1 от ЗОП,

(4).Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаип,Iоотношениrl N{е)Iiд\

страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлотtителя дейностtl пtl
изпълнение на договора.

LIл,57. LIастоящият договор може да бъде изменян или допълван от cTpaH}ITe при )rсловllrl l il

на чл, 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.58.( l ).Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията cIl. I(ol-il,1()

невъзмо)I(ността за изпълнение се дъл)Iй на неITреодолима сила. Никоя от cTpaнltтe не NIo)Iie jlal сс

Itозовава на непреодолима сIlла, ако е била в забава и не е инфорIчIирала другата cTpallll зil

възникването на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолима сила) е длъжна да предприе]\,1е всиtIки pa,])/]\|lIll

усилия и мерки, за да нап4zrли до минимум понесените вреди и загуби. както и да уведомIt пllспIеll()

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(З)..Щокато трае непреодолимата сила. изпълнението на задълrкението се спIrрЕi.

(4).Не Mollce да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небреrкност llllll

умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора_

ш. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.(1).Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цллата инфорлlацltя.
получена при и по повод изпълнението на договора:

(2).Никоя страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да разкривlt il(]

какъвто и да е начиII и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото lI да с.

освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на конфиденциална llH(lcllэпtatltllt
пред такъв слухсител/консултант се осъществява само в необходимата степен и caN,to за ile.llllIc llil
изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфиденциалност,

ХП. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
LIл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага l1eйcttзlttt{tlt,,

бълr,арско законодателство.
(2),УпълномошеIIи представители на страните, които могат да приемат и правят изявлеIIIIя п()

изпълнението на Ilастоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Краспмира Караиванова - Управител стол
Телефон: 0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Станислав flончев
Телефон: 0887З59889

(3).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, с,гlе]ll]il .Itil

съдържат наимеIIованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за деIiствителност.
(4).Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния cll cTaT\,l.

адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(5).Официална кореспонденция между страните се разменя на лосоrIените в IIастолlI(Ilя

!
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договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за други свои алl]есIl,

При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, кореспонденцIIят1l

изпратена на адресите на страните се счита за вiIлидно изпратена и получена от другата страна.

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

куриер, Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за BaJIlijlH()

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

електронната поща на страните, подписани с електронен подпис,

Чл.6l.Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настояIllllя

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

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

всяка страна мох(е да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция по-долу поI(ана за

преговори с посочване на дата, час и място за провех(дането им.

(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички спороRе.
породени от този договор или отнасящи се до него, вIOIючително споровете, отнасящи се до
неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасянtr за

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК,
Чл.63.Нищоlкността Еа някоя от клаузите по договора или на допълнително yгoBol]ellll

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

При подписването на настоящия договор се представиха следните документи:

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

1. Приложение Nq 1 - Техническа спецификация на Възлоrкителя;
2. Прилоя<ение Ns 2 - Техническо и I{eHoBo предложение на Изпълнителя (актуализирано);

Настоящият договор се подписа в 2 l два] еднообразни екземпляра 1 lединl за Възлоltсит,еля и l

/един/ за Изпълнителя.

Съгласували:

иван Монев

0

l

i

Р-л отдел ,,

Кристиан Баджаков
Юрисконсулт

Полина Маринова ...
Главен счетоводител

Ф+ý
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11р'лO lftцtч!

J.5, l'liХlllltIECKA СПЕlIиФикАцI,i1,1 - ЗА оБоСоБЕtIА По'r1,1tlll1I "пф 5: "/(<lct,aBlta rlil i\tc(()

llccIIII lIl)oil\ tt I lI ll Ktl.itбacll"

N!]

tl0

i]c;t

I l irtl пtelloBa Irrre
Cporc

И,lrrcrcBarllrя }il качество IIа

г()лll0ст

ClroK ito
II J1,IItI:llIc

(),I

г()/цIrос I I,1r

NIярrса
Пpo1,1to,1tltl
I{0лlIrlec I,t}{)

'l 
c.,lctl ltttl I lI liепlбе

I} parз(lасclBItiL - t<rurl,Ir tll 20 ltt ..
зilN1I)азсtIо. лllбllе пo.Illcтclltl с (r пlсс.

I lвя l lI

NItl l]llc спсtltlt]lllч t l ll.

4 плсс. I(l ]:lt]

( ltilllclctl ]lрсlб

[} раrз(lасовкаr- tl:Ilttc IIо l ttг..

за\lI]азсII. rцlбllс Ilочtlс,tеrt с б лlсс,
Ltвят Ii NItIpl,Ic с пеt tttll)tt ч rtrt.

.l лlес. I(г 50

L'tltlltcltll г ьllдtt
Екстра I<arlecTBtl. бе_пенt.l.

охлале}Iи. с l(I]rlI lI NItll]llc на .] лнll
п l]ясlIо ]\IccO,

.].цнll I(г l()6()

l ( Bltllcttll Blla г

IlKc l ра lсаrчес гво. без lcttcT

oxjlil/teIllI. с ItBrIl,}I xltIl]lIc tIa ] :tttlI
пl)ясlIо ]\lccO.

3 днlI l l.+]

('Blt t tc Klt бt,l,
Екстра Ka.tecTBtl. без ttocT
охлален с Ilвят LI N,IrIрис на
прясIIо Nleco. без слаllиttа.

J дни j дIrрl I(г 7l [i(.)

( tlttllcl(t,l бон филе

EKcT1-1a ttачс;тво. ох,падсIIо- с

Ilвя1, I] Nlriplic на п]]rсно i\leco j .ltни
без l:ланltrIа.

З ,,tH l.t ](I I0()

('пIIlIcK() KollTpa
r]l t t,п e

Екстра качсство. охладено. с

цвят lI мирис на прясно N,leco j дни
без слаuлтIlа.

-] дтrтl l(I ,ч5()

] Ia_ tctltlltlt l t,ttlcir

B,ta;le-rtKa tlo J0 бр. rrrl 0.120
кг.. \I,1яliil. ]i]\lIra]cllit с URят -

45,,tlllltIcl]BeI I. \IирIIс }l BI(),c

cBoi'tcr Bell ]а IJa,ileH }I I la.

j0 дIrlI I(I 677

() Iiaiir r lr

Разdlасовка по lкг..
унrIвсрсалн.l, 60/40- зашrразсllа.

хоNIогеIIIIа N,Iaca. цвят б пlес.
блслоlсаt|lяв _]о lIenBeH. BI() с

yl\,1epeH ocoJIeI{.

4 пtес. IiI ]522

l0 I{ебапче

Разфасовка в TapeJII(a I0бр, IIо

0.080 KI,.. заNll]азен
по"rту(lабри Itа l. с чr|с,га" г,цаjll(а (r л.lес-
повьрх lloc l бсt pn,rKt,cBatlttrt- с

ltвят блелока4lяlв ,rto LIepBeH lJ

пtl.t рис свойствсlL

4 шlес. бр 4902()

!1 liro(lTc,

Раз(lасовltа в Tilpc'llIiit 1() бр. по
(),0tl0 Kl .. за\I I]a,](]I I

l lo;lr (lаб1lll Kzt t. с (IlIcl,al. I,jIiI,ItI(a

повъl]\носl, бе з 1-1a зItr,сваIlIlя. с

6 пlес. 4 лlсс. бр 6961)

l

t
;,I ]}"l l l Itl [(,KI l с]пЕцlIФIIкдlilIri



цвят б,]елока4)яв до червен rI

i\llIpI-1c свойствен.

12 I(1lct tBtt 1ltllll

('BllllcKTt о\ lll_IcIIII с ч]lсl a,l

l,lJ lK;l п{\в1,I1\llllсl бс{ псlIIil.
пс]вI]с]II lt гдlапавlrtril, I]вят 15 длIlI
к:r(lяво чс1:lвсlrltкав. с \IIII]IIс

ct tецtt(ltt.tен l1 lIl]tlя ген.

l0 дIIlt I(I б l1.1

1з С'],лlIс),lt геJlешкl1

Разфасовка Bal()1yi\I с
подковообра-зrtа с]lорпtа.

I]ъншна повърхност гладка без З мес.
петна- paBHoNIepнo раз-

пределени парчета N,Iесо,

2 blec. I(l з54

.+ I] Iпсtссlв tсолб:tс

Раз(lасовttа от 0.25Ortг. до lrtг..
BT IIIIIIIil поRT р\II()ст lTIlcTa.

лсttсl ttitбllъ,lкitl la. ttвя,г J лlсс.
каtРсtлиltаво-.tервсIIIIк[rв lI

it,ttl ptlc cBolic гвеI I.

2 пlес. I(г ]j0()

l_j Iialt ч tt rt

I)а,зl|lасtlвка or 0.] :to lr<r -

B1,IIIIIIla лов],|]х]Iост tlllcTll ]I 15 дIllI
ilIll plIc cB(]I-1c гвсI I.

l () ,цгr rr I(] l()()

]6 'l 
с:tсшtltа,lrукauIкar

Раз(lасовка or 0.200 Kl . .,ro

0.ЗO()кг,. выJlllIIil повърхIIост
iп.Iста. JIеко tлаб;lъчltаtла. 1-1аз;rез j() лrllr
rlа IlовърхI Iос,г с paBIIoNlc]]Ilo

1]азпределенlI пal)tleIIIla \IecO.

20 ,I(I Iи кг .+ lJ ()

\ lalic_ (ttl lc ка
IIil. tcI l Il llit

Охладеtlа с (iиста външна
повърхIIост и cBo'-IcTBeH ]чIлIрис 

15 Дrrll 10 дI lи I(I бlJ 8

lS \гIIешliа дllоб
с bl)\Iar

Ра з(lасtlвка зabrlla зеtlа. .,юбllе
II(\tlIicIellll с llltrl l ll \IlIl\lIc l] лl,.',..,

сJIс-ц рilзNIразrIвallIе -

с пецlI(l ll чlltl.

9 rлес. l( I, .+8()

]\4:Iяttого \Ieco ]la е с tlrlcKo съдържаIIIIе IIа дlазII}IIIII (не поl]е.lе o,r, 12-5 % or, обцата NIaca Il I]llcI(o
с L.IlLI))КaIliIC от l .5 7о от сухото вещес,rво).
N4ccllt1-1,c lIl]од\,ктll да са с наi\{алено с,ь jfbp)I(aн I,] с IIа NIaзIItlIlti (за ll ал tl,tlэati н rl ге кtl'ltбасlt IIс lIonclIc
ог lб ')i, . а за r'llаiiни ге lle IIoBeLIe от 26 o/u от обrцата ]uаса) t] l]aU\IaJIcIIo с,ьдъl])I(ан}Iе llil c()_I (,]it

ltlt,llt1,1,1]at:itlllTc ttолбасl.t IIс повеlIе от 1.5 %. а за l,paiilItIlc IIс гlot]etle от2.] 9,ir),

I(tlltcc;rBrlpatlltTe NIесни проrlукгIl ]ta IIс сI).цър)l(llт KoI{ccl]BaII I II. ol{t}e,IllIe.Illl 1.1 да cat с IIIIcI(()

с Lд,I)Il)I(atIl lle Ila сол,

2.9. Oбrllll l,схlrIIчсскII lI]Ilcl(l}ilt[IIrl ,}а II,]п1,.пIIс}IIIе IIа по pt,tl l(21,I 2l:

2.9.|. lIзIlсttвrlIIIrl,]il KatIccTBo:

. Х l]al IIIl,е,пн IlTe пl]оJ(чкгll ,грябва ла са беЗоIlасIIrl. l.o.1lIlll зп l(oIIc)JNIallпя l] cl)OTI]cTcTBlIc с .lll.]() tlt
']аl<t,lltа,за \ l]alI IIITc,

. X]lillIII IcJlIlIITc прод)rктII тlrябва.l1а о-lговарят tIa lIз!IскваIIлIята rIа Заксlllа зat xpalIIIte ll IIз,|lа,I(еIIIl Iс
l]I),] Ocll()B:l II|l IIсго подзакоI]ов1I Hopfi,la,I,lI вн l] акlоRе.

" floclaBrltItt,гc храI]rlтелнI,I прод},ктlJ KLl\l латil,Ill IIiI достalвItата т|.lябва jla б ь/lttт в clltlIta IIа гоjtIIосl, II

:[а бь,ltа,г с ()ста],ъ[Iен cl]o]i на l,олFIост tle по-NIaLIко от 2/З oт I(еJIrIя cl)OI( lIa голIIост на T(OllKl)cIIIlIя[
l ll]O,rlYl(l .

о fiосtавяttlltс xl]atlIlITeлH}I прод_y-.ктлi,llа бьitаr сl,с здравlI опаI(ов](tl с tIeIlal)\,IIIcIIal цялtlст п,,lоб1,1l
l bI]l oI]cl(II tзtt,il, oгlittcoBKt.lTe да са полхоjtrlII(1.1 за траIIспоI]т}I I]alIlc lIa с,ьо l l]e I IIllrI хl]|]IItll,с-цен IIl]O/,t,\/I( I Il jlil



l1) II\l(,ILlli\]I]ill (,i ]i\\l1.1]cяBallc. llil\Iоli]]яIlс. ])a]l(bcI}illtc. l]ilзп]]]IяtjаIlс. разJIl1I]аIIс. ()l ]ll\ll]L,]]lllIlc ll lll
lll1.1 |),l]]ll Ilc

r (JllalttlBKtITr' .lit с ь_tъI]7liаl' faltнIl с-ьгlасtIо .l.r.10 от Заttоrtа за xl]aItlIl,c ll I Iаllс.tбir ]jll7 ()5,]()()lr.
2,9.2. Ilprl II] IIъ.,I tl еII IIе прсl\Iета на IIоръlIка.t1l ла се сlIазltа,г IIJIIclil}ilIIllrlIil IIil c.lc]llIrt,It
II()l)illll I,III}IlII ilI{l ове. oTIIocIl]rIII къ}I .]ocTaBrlHIITе продуктII п0 с ь(),гRетlIil,г:r tlбllсобсtl:t ll{)}IlllllrI:, '_]atlillI ]а \I]aIlIIle. flB. бр 90 or 15.10 1999 г,. в сlIла от 1.01.20I7 L. rlзпt,. б11.5[3 tlI 18,()7,]()l7l. rl
ctTlta or, 1ll.()7 ?017 г,. lrзлL ll ;iоп,. бр. 63 от 4 08 2017 г,. в сиlIа от 1.01.2018 r.,

. ЗаtiоII зil ветеl]l1н2II)IIоNIедлIцIIнската деirност' Обн.. ,\В. бр, 87 o.r 1.1 1.2()05 г, rrзпl, l[I} бР, _ilj ,,r
l[1,07.2()l7 г.. в clljltt о,r 18,07.20l7 г.

r lj-l,.lt1,1r]lctctl c'IarHJlirpTll. с KoIlTo се въl]е)кдаТ xalI)N,loIIIIзI]]]aFIrl eBllttIlciiclttt c.]aII]lal)I]I. Il ]ll
l,.tlptlllciicIto техllltческо одобl]сн1.Iе (със плп без ръковолсгво). uлI] ГIl)lIзна1,1I IIaIIl]oIIa,цIlI] l.exlltII]CC1.1l
cttctttltIlttlcirцlltI (l t irtllrotta.lt I tlt стаtIдартlr).

' Illlрс;tбаNu l о'г 26 яrrуари 2016 г. за х1.1гIIетIата на xpaI]lI]c. flI], бр,l0 сrг 5.0].2()]6l:
' Ilallc,'tбir N9 lб от 2ti.05,20l0 г. за lIзискванпя-га за качесгI]о п l(o[ITl]oJI ,12l c,I)oIlJctc,l ]]IIс IIi] ]lllc(ltLI

lL]I(),ll()I]c Il Зе]lеIltI)/Ill]. обIL. llВ, бр. 43 от 8.0(t.2010 г.. в сrIла ol 8.06,2()l0 г.. llзI\L II лоrl . б11 7l ,,r
1.j.()9 ]()l l t,.1цl;l,, бр. 44 от l7.05.20l3 г,

О Illlrе.ltба N! 5 О'r 09.02,20l5 Г, За Mal(cIil\Ia]lHo допустIlпjIJ,Iе I(o]IiIчес1,1}at,]L,l]\I1,1lcl1,1c,]III l] \l]illllll!,
trбrr..,[L3. б1l, I4 tlг 2().()2,2015 г.. IJ сI.Iла ог 20.02,20l5 г,

, Ilа]lс:lба Nc 1(l за хllгI,1ен IJ и,I,е }I BeгeplilIarpIIo - саtI],I,гall]II].l1,е IlзlicI(Blltllt' JLl cb\l)ill],Il]ilIIc ll
]l]ll():l ]L]lIIe I]a особL.llо бързоразвагtяцI,Iте се хранIiтелttll Ilродуктп.

' lIПllС.'tба Лl 2l or' 15.]0,2002 Г, За clleцrI(llt.tIIlI,гc I(l]}Iт,el)rl]l lI IlзIIсI(I}аlIIIя ,]il tlIlcl()Iil lll lll]
_ l(1l]lLl]I(I] lc. IIl]сrllIilзначеIl}I за влагане в XpaIIll,

. I[аРСДбir NС t] o'r' 16.04.2002 г. за изIIскваIItlя,[tl KI,N,I llзпо_rlзване tra добавкrl I] x|]irlllIlc.

' JJаРе:tбzr Nq 35 or' 2З,()З.2006 г. за спецrtt|лlчlIите lIзискваIItIя пl]I.I ос,ы] lествяваIIс гIа tlt|;ltllltlltctt
li()I]i l)().] Bl)L]x\, сYровиIIl{ и xparlLI о1, )I(I,1BoT}lIlcl(],l пl]оllзход,

. lIаllелба за Ilзll с Ktsall Il,I],a къNt хранитс със спец}Iil.гIно предIIаз}IllчсIllIс.

. llаllслба за спецтr(lичrrl,rте lIзлIскваIпiя I(ъNl \{лсчнlIте I]l)ол)/к,],Ir,

. Заlttlн зii ве,],еl)!IIIаl]ноп,IедицинсI<ата деiiIlост
' l lаРеЛба За IIЗI]скванllrrlа зzr eTIlKeTl.IpaHeTo 1.1 предстаRяItс го тIз \l)illl]] ге. flI3. бр. l()l tr r

L] l].]()1.+ г.. в cIIJlil o-r, 1З.12.2014 г,;
. I Iаре,цбд 2 о,г 2З.0l,2008 г, за Nla [ериrLпите rI пl]еjlп.Iстл]rе от пJtастп{асII. II])cJlIIaз}Illtle]III .iil Ii()llLill\ l (

rplrlltI. ,I(Il. бр, 1З от 8.02,2008 г.:

" llаllс;tба j от4,06.2007 г, за спецтtфrt,rlIlIте llзIIсI(ваII11я I(ъl\1 1,IaTcl)IIiUIIIIc II iIIlе.ц]\lсгIIlс. 
l 
] i l 

, 

| ] l I I t l l l l ]

()l l] Iacti\IaclI. Itlle.ltнil]tlaчclIlI за KoItTaKT с xpaнll, i]B, бр.51 ol 26,06.2007 l,. flB. бр. ]0 ог]8,()j,](Х)] r:
n Ilаl-'С,lба ЛС 4 ОТ [9 r|leBlryallrr 2008 г. за спецIrс[lIIчlIlll,с lIзllcI(BitIlIIrI lll)tl IIll()lI,]l]().ilcll]()l{|

cl,\l)illIelI]]c]L) II тl)irIIспоI)тIlраIIето tIat cyl]oBo Iil)aBe лIляко tI II:}l! cKBallll1rITa ,]а -],ъl]говIIJI l] IIYcliaiIc llil
lIa jl]]]a il1l \I]lяI(() Ii ]\lлсlIIIrI lIрол)/ктл. rЩВ. бр.23 ог 29.02.2008 г,:

. I Iallc: tба зil I IзIIс]tваII}Iяl,а Kr,bt бързо зiiNlразеIlI{,Iс хllанп, fllЗ. бр. 1 1 4 от 6. 1 2.20()2 г :

. I lарс.rба l сrl 9.0l ,2008 г. за ttзl.IскваI]Ii,rга за ,],ъl)говrlя с яiirrа. l[B, бр. 7 tl г 22.() l 200{l г,:
J.').З- Х раltlгl,с.IIIIII,гс п|)ол)/I(,гII с.педва да са с гII I{е,гlIра tIIl, сьг.]I2tсIIо:

. Закtll lа за xl]aнrll,e

. IIлре,ltба ,]2l IlзlIсI(ваIIIIята за етиI(етлIраI.Iе,го ll l I I]e .llставяl I сто на хllzuIIlгс. ДlВ. бll l()],,r
12.12.201.1 г., в сIlла от 1З.12.2014 г.:

2.9,J. 14зIrсlсваlIIrrI з,l I(itчсстl]о Il безOпttсltост IIа дос,гilвrI}Ilrrе xpaIIItTcJlIllr пl)ол\,It-гII:
. IIptl lкlc,t irBt(It,te зil отде]IнI]l,е l]lt/(oBe пl]одуIiтII трябва 'l1а бт,illt,l, спltзенIl ]lзllсI(вilIIIrr] ]ll lil,\l

1llt,з(lасtlвlса,l а IIпl. IIt]cO(lcltIt в TexHI{tlecKa,l,a спецltфlлкацrtя IIа всяка обособе}lа Il(]зlILtIIя, flосlаlзяttttt,,
il]]],IiI():,]tII Tllлбва ла отговарrIг ]Ia Llзtlсквllllията за I(allecTl]o lr безопаснrrсL,с,l)] JlilclIO ЗаIiоIlа за xl]tl]lI1-1t, l]

ll()jl,]aI(Ol]Ol]]I,Ic IIO]]i\ra,гI.1l]Htt актове по неговоl,о прItлatга1lIе, f]a о,гговаllя,I- ]la llзlIcIillaIItlr]a Ilil
c{,llicc,],BYпaU1II,I,e бт,лтарсклt стандаl)ти. I(ol{To въве)Iillа,т el]p(]IleiicI(lI }t,]llt i\Iе)r(д),IliII)(ч(I I II сl,аIIj{аI)гII. ll ll

cliI]III]a,,IeIl lllll, JJcяtta,r{ocтaBlta да б,t ле удостовереIlа с докуi\{l]Iiт зaI датal,гitIIапl)оIIзll()lтlсIв()IIilсIl()ll]t-,llll];L
lll](),r(\](г t] c]]OI( Iiil годIlос,г, XllaHrtTe да са годнlI за I(оIlсу}IацIIл f{ocritBяtlll,tc I I l)(),]lvI(,l ]l сс IIllll,r(l)\;l\1lIiitl

]il,rll]rl)I(lIlcjlII() сьс се1]тtIфlIкат за проI]зход Ii кitчсствL] o,1, Ill]oлlзl]олlгге,]Iя. llеI(.]Iа]]ацlIя ]а с In) II]c Ic ll]lIc l! llI
,rll]\,], IlзlIс](чеNt tlг евро пеt--tс l<o,1о II HillllloHaJItto ]aKoHo,I(a,l еJIс,],во /tOI(yNIeIIl,- ill(,Iy2lJ]e]l l(l,\I .i(aIllll] llil
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.1.5. ()I;i'i\]Ell IIД Т'tlХllИЧЕСКО ПРЕЛjIО){ГjIl1,1L ЗД ИЗtll,JlГlЕIlИF] Ilz\ ll()Р'ЬLII(ДI'Д
IIО ()БОСОl;Оl|.,\ ПОЗ}lЩ}lII ЛЪ 5 : "[ОСТДВКД НА МII'СО, NIЕСI|И lIРОЛУI('[II 1,I

к().lIБдс lI "

]1(l,

"Бl,| l кla-п"Eлд _ гр.гъJlъБово

()i;

Бралърс Комерс ОО!. гр. Стара 3агора

уl}дlкдIiIVl1.1 лдмI,1 и господА,

(' ltаСГОЯtЦt'lго п рс.цс-I'авя i\l e ItillllcIo ,t,cxIlliLIccl(o Ilpc]l.]lor(cIIIlc ]а lI]l]b]lIlcIllIc tlit
rlбtlСtlбСltП II()}IIllltrI Лi 5 : "flос,гавка llil iuес0, }IecllII пролуl(IIt lt tto.ttбactl" tto tlбtllccllзcllil
lT()l]Ltllia с lII)сдNIс,г: ,,Щос,гавкатit lIa IраII]lге.IllIlI Il|roлyKTIr",pct|l. j\! ItC-01-20l7-()l, tlбявqtlа
'r;lcз lillalttttlllttctttlll()tIltil ctlc-lclla, в с1,0IRс Ic I,B1,Ie с гc\ll1,1tlccKa cltctlпthllttallrlя lI 1]]Ilcl(l:tilI]lIя Ila
т] l) ].l( l)ilI l с,]lя.

II1lс.t_'lагаrlс.tlа 1,1зIIълIItIпl пьлtl1.1яI llредNlст lla IlOl)-btlKaIa. лзtlскваll ог }Jъзло;tсllr,сll я.

iIllС.t.tО-lltСttието ]а изпьjlнеtlлIс IIа порl,чl(аl,а съJlър)l(а с,цпlI Rlt|]IlalllT за tl]Ilb]llIel{lle,
ll1ltt ltзttъ-lttetlllc lIl]елл|етаl lla I]оръчt(il,tа lllc сс rlридl,р)кilNIс rочl]0 l(l,NI vl(2l:]iltllIл гa lIat

l'} l,,з;lо;,litlrс-,lя. -гc\Illi(lecKaTa спеttиr|lrlltацltя. обttlиtс tlзttcl<пltlIl1,1 ll l(l]Nl tзct|,ttttt .Lciic гl;rttt(tl

ll()l]\lilIl1l]tll{ актовс. п|]авl]ла и сIаll.цаl)ти. l(oliTo сс о]'llасяIл() изп,LjlIlеIilIе,го Ita IlOl)btll(aIa,

l l |lc_itll tl-,tic t t l.rt с OI tll]c чсJIоttия са както cJ|c_ltl]a:

l lI1;с.lllагалrС tI|]ll I,1,}lIl,лllеI] l]e rta обtlсобсttага IIозt{Itия дtl .ll()сIавяпlе cjlcjlIltlle x|]ilIl,{TcJlllll
I]1,1().,l\ l( I II:
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I

l
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l
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] \, l \I lI ll] l l \ l] l, }. I();IiI I l l_. lrl l IPla_ t.I()rlil-]lllI I, II \ } tl \(' l l lI lli \

llrllскrrлпля la
('1xlK

( ро\-

lio lп,lcc

Kt,/,l./бр

l l trrснп;rппя r.l
(l u

( роli

пI.1l,/бр

lI1lrllr rпо rll rc l,

c.lc- l l)a ]\l|)il ]r]Jl]lIc
cllcllll(|)иlllll1.

ILп,ll ,l \llt|)ис
с.,с, t

|)il ]\l|ln lлllillIc
с]Iсlll]4)иllIlli.

Juбс.tе,ltс,гu: l}ccKtl 1,часtllltк ll)лбRа :la п()пl,jl{IlI Iaб]lIIttillil c1,1.]lilcll() l-cllttt.tcctrltta
clIcl1lI{l)lll(alltlr] lIa Ilpo tlcjlvl)a l,a_ l(2lIо (),1JIяво ciI пOIl,])]IltcIitI .Itiil l Ill l I с ']il \l]alItl,гc]IlllIIc ll|]t) l\liIlI.
]it.li] icl{l1 ()[ [Jb],jt())I(иIcjlr]. а O,i,JlяcllO 1,1]ябRа ]а oIIlllL]e C8()clO II|]c_rl.]ttlrl(clIlIc. пI(,lII(DIllIIc]IlI()
]i1)\r]l]I]().IltIc,I ll cIl]aIlil l]il Ilp()lt,]xOjl Ila \l)aIIlIlcJIlIJtle п[)ол\,кllL

l (';xltt ]il ll ttlljlllcll llc lIa II0PI>llKiI,|1l: ll l'occrt/ rtccctta (lI _(itlilli] Ila ll().tIII]cBallcI() llil
L(1I (]l]()l] и]Ilt .,l() изllсрl lt]aIlc tla l(o-1l1,1cc I в() I().

.i IIlt,trIrr Ilil II}IIb.lllclIlIc .rl()c-t-al]Kll Iс Ilil \l)illII,1IejlltltIc Ill](1_1\l(IIl II(с сс Il.]l]l,PItIt}aI lI()
: lч г lia lIil I} t. з. tl,;tсlttеля.

1 ('1lrllt lll ,locl:lBKil - .]о j /rри/ l(a_пcl1.1(al]l]1.1 .:lll1,1- clIIlIilllO от jla]ltIil lIa ll()Jl\llaBilll1; llil
]i]яI]Kil ]ll ог []зtt ь, tttиr с:,tя.

ý. J](rl]1,1lIiLll|t lltc сс изIll,jltIяt]il rIрсз IlсрlIо]ll]чIIlt .ilOc]altkll n I(oJI}llIcclBa. ()lll)c.,lc,]cllll l]

ll]ll|]lL]l(a]lIllc ]ю 1,1зпl,]lllJtгсjlя lilлl}lill. сьl.]б])il,]II(j ll\;li, (}l гс ll ..Irl)пlicjl" I--Ai l,
6. ,\Iясrrl IIа .l()cIllBliil: DDI'баlа IIа Il ь J.ll0rtill're. l il /IlltIto-1c;rllc 2()I7l в ,,liprlKc.r'' IiД,r{,

I l).I'l,.l Lб()l}() - lllB-t,tl tlrала, об.:I. Cl.ilI)a JirIoI)1l.
7 /[crr.llallttllarre. tIc,]LOc IaRcl!I]lc ог lIilc \рit]Iи IcJllIIl Il|]()lvliI lI:
, Iltсбь.lаIllрl1_1l]\)I(сlI|]с,lеоб\о:lи\lIJгс_,l()l(\N|сIIIIl ,]il llll)aIlIlltll II KatlCclI}():
' lil,\l .(atal'a Ilil ,locIaRlt|Ilil llIc,lit iil.jli]l ll cl)(lI(a llat lll]Lll{)cI I,1 lt(c бь.lаI с ()cl:lIbtlcIl cl)()li Ilil

l()_tll()c I llc llo lla ll(() rll 21l rTt tlс_ллIя cl]oK IIil ](),цII()с l I]il к()lllil)сII{Ilя l Il|]o]l_\ lil,
S. I'ltPattlttllaltc. ЧС ltlc ()Ic-ll]illlлBallc ,]а llal]la c\lcIliir lI()rIBII_1I]lIc сс Ilc_locIalIJllll.

\cIillI()I]cIl]l llI)ll lll)cJlaBaIlcгO lli| \pitlIltlc,llIlllc Il|]o.1\l(IIl lljIII ]I()-l(bclIt) II()яl]Iljl11 се clil]lIIIl
I Ic. ц)с I а I 1,1 (Il l} Ill)c_t|]l].,lcl1,I | с з|t -i оl}а cl]()li()I]e,

') ('Ilt,K jil ]llNlяllа lla.,l0cl,al]cIlIl IleKa(lccIBcIll1. lIc()lI()Bill)яlltli llil .lCIlcIl]ilII(|llc clall_tal]lll
\I]aIllllc]llIll I]l)().'lYKllI. С }lal]\'II]cIla llr1,1I()c-l lIil ()IlilK()Rl{alIlt ll t]Cпbjlllo cIl1K(]IIll]alIlI l] |]a\IIiiIIc Illt
З,l 1_Ltllt,Lcccl Il 'lcll{|][,t) (Iacil ()г l(olIctal1.1|]ii]lc llil llcc,l)()llзcIclBttcI()- l{l]l() I]clItlKlI lll]()ll]IttlIaIlLIl ()I
ta lll .lciitttlcl |]it J\o..lll са }iI llсговаl CIlcI](il,

l() /loclaRcllllIc |]tl,j(t)Be lt KOJl}ltlccIl]il \l]illlI,1гc]]lll] Il|)o.t)l(lIl lltc cit cl)IjIilcllO ll]Itc]{t]aI|()l() ()|
I}t, l,trt;lttttc.;tlt KatIccTB() ll lIlc () I г()l}tl])ят Ila ,,lciicIBalltIllc cia]I,'lill]llI. l(aI() I]l)Il \cIitIl()t]cIl()
oll\.lollcIlItc. c1,1lLиIc IlIe бь]lаl' Il().lNIcllcIllI lIillJb_lllto l] l]a[IK'lIc lIt] cI]t)lil)I Il() I()llKa 9 ()I
] lilc Io,1lll() ] о II|]c,l]lo;l(clIllc.

ll /(tlСrаВЯrrl,tГС \PllIl1,1Ic-llIIl ЛРО_l\liIll llle ()l г0l]аl|]яl, Ilit IlзIlcl(BaIlIlrlIa llil']aI(()Ilil ,]il \l]atII]Ic
ll ll]_La.,lcllllIc Rl,] ()cl{()I]a llit Ilсго пO.,lзilK()llol]л ll()t][llllllBIIl] aliIOBc.

I] }"lacIlllIK1,1. Koiilcl ltllcjtcгaB:trlBi]ll lI\til |]а]рабогсllа Il Bllc]lilclla Ilr\('('|) ctlclcrrll за
\ LI|]aI]]Icllllc i)c]()IIacI|()cIIa I]il \PilIIlI-Ic, (ако с ll1-1tl;to-;KlllIll)

l-i II1lrlcrtalrc llJIalItLIlIcTO IIa.'locIaBcllltIc \paIl1.IIc-,]IIIt Ilpo ,l\,{i 
I l I . til сс }]]I]1,1]IlIBi] в clltltr.ttl _i()

lllll c,lc t ll].lilltallc lta l|laKtrpa ()|]lt{IllIa]I. l.j'].'{a.)LcI I.t cl)Llllcll() ,r,l. I]] tll 'i./[[('_ .1Brcгllirrrrro
l]()-LllIlcaII ||l)IlC\IO Il|]C,'tal]alCjICII IIl]Ol()K()]l ll ll|lC,lCli!l]ЯllC lla ,laliblIIla (l)al(l,\l]i], ('1ltltit,l ltl
Il.IailLlllJc]aIl()tIl]a.(itIc(Ic()I,,lilIal,aIlallocjlc.ltll()TlJ]c.lcIlll]cjIllя.t()I(\\lclll.

l



].lll ,;tI,tTlt c\Ic и lll]llc\IalIc c-lc_lIllllc 1-слоRt,Iя tlil IJътltlitсtttеllя:
Ji,,,llt,tccrBalil IlocoLlctllI в l'e\ltIt,lccKaIa сгtеtlи(lttкiutttя lIil Il0|)1rtIKilгil c2t ()llllclItIl])()I,,1,1lllll.

tiiit\i L]l,].lt],I{]1Ie_,lrlT lIc с .l_лъ)liсtI jtll ]]ilrll]lt 1.I Il0j]),LIll ](rIjl()lO к()JllIчсс,Iво I]O IIllc,Li\Icгa lla

I | ( r |] l, 
t l l( а I i] I1 llc llоси оIг()воl]Il()с[,}ll Iог}а.

I11ltl tt;пълltеllltс Ila.,(O] 0Rо|)а Вl,з,ltttlttи ге,lя си-]аIIазваl IIPi,lt]Ol().Ita IlilNIа-цяI]i] l1,Illi )BcjIIlL]ill]a
lio]llltlccIBOto ll() отле,пlIll Bll_(oBc \раll!l,iслltI{тс пI]о](укtll R I]ilIlKl]Ic tta trбttlalit cl()iilI()cI lla

]K)l (]I]t)|)a,

- IIсобходtrпllrте в1.1лове ll l(o,1l1(IecII]a \patlI,1Ic]llltt IIl](),ll),KгI] tl(c сс п()соtl8irI Bl,B I]сяliа

l(0I I l(l]cTI lit,]аявка Ila Въз.lttlittlt геля.

Гll;tl;tо;ltеrttlя lGN,l llреллох(сIlист0 заl [lзпълнение tla 11орьчl(а,l"а:

Il,Lл tltlпtotлlltl. упъл FIоivощаlваu(о ]lиllсто. Ilо]ll]исваttю предло)ксIlието llat УчаIс гllttt<it tt

Jабс_,tс;lсttа: I] l]ejlc гzrвя jlLll(c llc c:]aK0l]clI л |]сдс,I alBIll,e,rl

)i(llt-cllя г с изl.tскал tlcl г, l б

,/ 
(1l1 t lt ,tottyltclt ги и,

( )lIlIcl}a l сс всл.Iки

/la la: l1.10-20I7г
Ilrl_tttltc:

cIlKa lla \tlac,I lI]lKil

I'collt tl I сtl;lгltсв
{ ltrtc tt l|larttI_ilttя)
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5.5. ОБРАЗЕЦ Ilz\ ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНllЕ - ()БОСОБ[НА ПО]llllI,lJl .Nч 5:

"lК)С'ГАВt{А IlA NlECO, VIЕСНИ ПРОДУItТI,! ll I{OJIIi;\C1I"

Л():
,,l;l,|,lI(Ел, ЕАд гр. гълъБоllо

O'I':

Брадърс Комерс ОО,Щ, .р. Стара Загора

}'ВАЖr\ЕМlI ДАМИ И ГОСПОДД,

[Jъв вl)ъзка с обявеtlата общес,t,вена поl]ъчка с llредtчlс,г: ,,Щoc-r,aBll,irTl lla
I |)illI Itтe.цIIlI прOдуктII", реф. ЛЪ KC-01-20l7-0l, обявеllа чрез l<Baлll(lпt<atlttotlita

clIcTcNl:l. Ви п1,1сдставяьtе Hatueтo I(Cl{oBO прелло)кеtIлlс з:t С)бособеIlа Il0]lIllпя Л! 5:

"fioc rirBKa IIа Ntесо, Dtссllп продуктII It KoJlбacItli. както слеJlI]а:

l. Ilрел.llагалtс за изпълllеlIис предNlета lta обособеttата пOзIlцtlя. в c,l,()I8c Ic lI}I]c с

,\словияlа tta обществеtlаr,а IIоръчка. обца tlctt:r в Pa,]irrep rr.t l4(1397.0().цв.

(c,Il()l]ONl:cTo tIетирJ(есст и llIccT х,{лядt, трtlсlа.l1сI]сI,цесе,г }l ce.Ilcl\I JleL]a,).IIeBa бсl ДЛС,
l(t)я го вl(лIOtIвil:

Лlr
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lla ]l|)rcll() \Icco
i l0б0

6, 1,5 6_s l9 0t]

.l ('Bl1lIcl(л l!|)ill
l]Kc l |)а l(il,|cclBo. бс] Kocl

о\.!iLLсllи_ с Jll!rl и \!иl]ис llil
ll|]rcllo \lcco 6,50 7.+29.,i ()

l]Kc l|)a l(д,lccllto. бсJ K()cl

o\-Ia.lc,l с lllýll l] \llll)||c Ilil
lll)rcllo \lcco. i)c J c,lalll]llt]

i ]ll0
5 :l7 j8556,6()

liKc t1lll t<a,tcctBo. or.ta tcltrl.
с llRJl! ll \тll|)лс llц lIl)ясllо

\lcc() i)cJ с lllllI1 ]а

i l00
9.29 929 0(]
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i - (IcllBcll. \lл11llс ll lll(\ с

cBoiic ll}cll }1 lli] lcllllIlл

l(il i] \ la

l)аltРасопка rro ltit

) tt иllсрсл.lllа 6()/-l()_

lц\lpillcIl0_ \o\lol clllIa \Iлса.

rlвяl б.tс,кrка(lяп,кl,rc1'ltlctt
Dl(\ с \ \lcDclloco lcll,

( ]522

4 50 l5849 00

l0 l(сбtl1.1с

|'il!(bacoпKi] Il lllгc.lI(lt l() бр
llo {],()|i() ](I . lll\]|)lt}clt
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1 _IiLlKa tl()lll,P\lioct бс j

pil }l(bcпallllrl. с llвJll
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l00
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\ll IP lic
c,lc.l l)1l ]\lllц jяRilllс -

cllcl tl](I)иl1lIll.

4lt0

4.5 () 2l6() ()()



2. [-.,,llttItrчttltTe це}I}l на пpojtyl(T1,1Tc lIe лодjIе)каl, tlil al(гyaJI}I,]aItIt,I за llc])}IO]Ia lla

l Iзгll,лIlеI]rlе l{а .1огоI]ора.

j. IIрсдлагагlаlта ttбща цена за 1,IзIlb,jIlIclItIe Ilit гlоръtll(аtа BKjtIotIBa Bc}ltll(1.I pa,}\tl,1lt II0

]tосгавl(а DDP база на ВъзJlо)I(лlтеля /Иtlкtlтерьtс 20l7l B.-lipиKclr" Ez\l]. r-р.I'ь;rl,бово -

I,1,зBblt града. обл, Crapa Загt,lра.

4, В слччаii. че бъде о,гкрито tl€C-1,o],Be ICTB и с NIе)клу Ilpe]UIo)I(etIlt-]-e с,цI,1lJ llLItlll цеllll 1.1

общата c,гoiiIlocT, поради допуснага техtlиtlеска грсII]ка от наша cTl)aIla. ci\lc с-l,гласtlt]

I]r,зло-.,tсtrтеля,г,tla класира I]ашата ot!epTa на база предJlо)l(сlIIIтс по-Ilисl(lJ IlсIlи.

5, IIре:l'llол<ени,rе llени са определсlIи прll пllлtIо съоII]еlстt]лlе с ycjiOBtlя,Ia за обllазl,ваllе

lla пl]с_цлаганата tleнa от до Ky]\,le llтаци яl,а по IlроI(ел)/рата.

() ILcllll-гc са гR,Lрди и lle

п,ila IeiliHll сре] Lcl,Ba.

/ [tltcr rletl гацил-га за

j[e ta: 0(.).О 1 .201

lltlдпllс:

l-сrlllt,и I-

( l1-1lc ll dш,lI ll.,! чя)

с KilIi|lItIl) ll ,Iil с ,ll1\ Ill _\(_I(\l1lIя. Kl]c,ltlllllI Il

плatlllаllс и гаранцtltI. (]cl]cl l li,ll]l ltIl lо ) Il()IlcIla Itll с l]

I




