
договор
зА

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ п

l

Nр кс-01-2017-01-6

,Щнес 19.01.2018 г., в гр.Гълъбово, между:

"БРИКЕЛ"ЕАfi, регистрирано в търговския регистър при Агенцията по вписванията с EI4I{

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

Извън града, тел: (0418) 6 21 28; факс: (0418) 6 25 28, Електронна поща: rтагlrеtГg)Ьгiliеi-Ьg, ctrr11

Интернет адрес: http://www.brikel-bg.com, Разплащателна cNl eTKa: ll]AN:
BGl4L]NCR7000152|719468, BIC: UNCRBGSF, УниКредит Булбанк А!, представляваIIо от JIIrrl.цIllt

Павлов Павлов в качеството му на Изпълнrrтелен дIlректор, наричан за кратl(осI ВЪЗЛОЖllТli.ll
от една страна,

,,БРАДЪРС КОМЕРС"ООЩ, регистрирано в търговския регистър при АгеIIц1.Iята ltt l _

вписвания с ЕИК: 123735З94, със седалище и адрес на управление: обл. Стара Загора. обlrt, Cralltr
Загора, гр. Стара Загора, ул. ,.Ген. Гурко", J\! 98, вх,0, ет. 2, ап. 6, тел. 070020l71; факс 07002017l:
Електронна поща: Ьk2004@аЬч.Ьg, Разплащателна сметка: IBAN; BG ЗЗ SТSА9З 0000 1З00 70()]:"

BIC: STSABGSF, в банка,,!СК Банка" ЕАЩ гр. Стара Загора, представлявано от Теньо MIrтItoB
Георгпев, в качеството на Управllтел, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТВЛ, от друга сцrана.

На основание чл. l12 от Закона за обществените лоръчки (,,ЗОП') и Решение Лq 1162 от
04.12.2017г. на Възлоrкителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчкit с предNIсl :

,.,Щоставка на хранителни продукти'!! реф. М KC-O1-20l7-01, по обособена позиция Nl б ..flocTaBlta tta

консерви и други хранителни продукти"

се сключи наслоящият договор за вьзлагане на обществена поръчка при следнIt,lе ) c.,loBllr:

l

I. ПРЕДМЕТНАДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодични достllвl l l1.1 

I
храни и хранителни продукти за нуждите на ,,Брикел" ЕА! по обособена позиция Nч б ..!,остав lr rr.r , -1

консерви и лруги хранителни продукти", описани съгласно Техническата спецлr(ltтttаI ц lrt -

Прилолtение No 1), както и в Техническото и I{eHoBo предложение на Изпълнителя (Прилоlttенtrя Лл

2), неразделна част от договора, и в съответствие с изискванията на настоящия договор.

Чл.2. ,Щоставките се извършват по заявка на Възлоlкителя. Възлоlкителят е задъл)IIеII дil
приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са доставени при условllяlll
на настоящия договор. Възлоrrtителят не е длъжен да заяви и получи цялото количество, по пре](Nrеlа

на договора и не носи отговорност за това.

Чл.3. .Щоставките на продуктите ще се извършват периодично, съгласно заявlil.l I]l
възлоlкителя.

Чл.4. ,Щоставките ще се извършват в рамките на работното време на Възлоrкителя от 08:0() ,r,

16:1 5 ч.



II. ЦЕНИ И НАЧИН НАПЛАЩАНЕ,
Чл.5. Общата прогнозна стойност на доставките, пред,Iет на договора е в размер на l 86_].l]

лева (х1lляда осеN,Iстотин шестдесет и три лева и l2 ст.), без начислен fi,ЩС или 22З5,74 лева (]l]]c

хиляди двеста тридесет Ii пет лева и 74 ст.) с rIачислен !ЩС.
Чл.6. .Щоставените продукти се заплащат по единична цена за всеки продукт с вклIочеII !lJC'.

в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и I{eHoBo предложеIllIе }la

Изпълнителя - Прилоlкения J\Ъ 2 към настоящия договор. I{eHaTa, която ВъзлоlIсителят се задъл)Iiавil

да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на продуктите, е крайната доставна uепа с /\l(('
и вклIочва всички разходи за доставка на продуктите на Изпълнителя, включително. но IIе calNlo

стойността на продуктите, транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, }I другrr.

Чл.7. Посочените в настоящия !оговор единични и общи цени остават непро]\,Iенеl]и за cl)olia

на детiствието му.
LIл.8.( 1).Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверя llill,lI

приемането на стоката (приемо-предавателен протокол), подписан от оправомощени представlt,l e,]ill

I]a cTpaHLlTe и съдържащ видовете, количеството, партидните номера на доставеItите прод\/Iilll,

тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни зzl доставI(а,1ll_

както и всички необходими законови реквизити.
(2), В срок до 10 - то число на месеца, следващ месеца, през който са извършванll достаl}lilt,l L,.

въз основа на подписаните приемателни протоколи, Изпълнителят издава данъчна (lаlсгr,1-1а-

съдържаIца видовете и количествата на доставените през Nlесеца стоки.

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

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемtо-предавате; rer t

протокол) и от получаване на фактурата. Срокът започва да тече от получаване на послеjlllltя оl

документите.
Чл.l0. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следlltl,гat

банкова сметка, посочена от Изпълнителя:

Банка: .,!СК Банка" ЕА{ гр. Стара Загора
BIC: STSABGSF
IBAN: BG з3 STSA93 0000 1з00 7002

Чл.11. Изпълнителят е длъжен да уведомява писN,Iено Възлолtителя за всички послелвrllilll

промени на банковата му сметка в срок до 2 (dcc) календарни дни, считано от Mo]\.leHTa на прrlпl1111111,,. 
Ц

В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в този срок, счита се, tle плащit tlllя,I il. ll( l .l

посочената в настоящия член банкова сметка са надлежно извършени.

Чл.12. За дата на плашIаЕето, се счита датата I{a заверяване на банковата cNle-l,Kil llil
Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ
LIл.l3. Настоящият договор влиза в сила от датата на склюiIването 1\{у и е със cpoii llil

действие 8 (осем) месеца.
Чл.14. Изпълнителят е длъжен да доставя заявените продукти в срок не по дълъг от З (TlrIr)

днIл от датата на получаване на заявката на Възложителя.

IV. МЯСТОИУСЛОВИЯНАДОСТАВКА
Чл,15. Мястото на доставка е DDP /Инкотермс 2017l в складове за хранителни прод)/](тIl llll

Възлоrrtителя: ,,Брикел" ЕА.Щ обл. Стара Загора, общ, Гълъбово, гр. Гълъбово, Извън грала,

Чл.l6. !оставката на продуктите до i\4ястото на доставка се осъществява о,г Изtl,ь,ltlttI,геl lя с

l

N



транспорт, отговарящ на всички нормативни, техttически и технологични изисквания за достilвltil IJi]

съответния вид лродукти, предмет на доставка.
fIл.17. !оставяните хранителните продукти, следва да отговарят на изискванI,Iята Illl

приложимите нормативни актове по съответната обособена позиция:

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

. НаредбаJ,{!lот26януари20lбг.захигиенатанахраните,!В.бр.l0от5.02.2016г;

. Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г,;

о LIаредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за KotlTill(l,c

храни, !В, бр. 1З от 8.02.2008 г.;

о Наредба З от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материмI{те и предN4етите, paзJllltlltlt oi
пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ. бр 5l от 26.06.2007г,, fiB. бр, Зtl

от28,03.2001 г.;

. наредба за изискванията за етикетирането и представянето I]a храItите, .ЦВ, бр. l()2 o,r

12.12.2014 г.;

. Наредба J\q 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на llpec]1ll

плодове и зеленчуци, !В бр. аЗ от 8.06,20l0 г.;

. Наредба Ns 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при производство l о.

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускаlIс llil

пазара на мляко и млечни продукти,,ЩВ. бр.2З от 29.02.2008 г.;

. наредба за изискванията към бързо замразените храни,,ЩВ, бр. 114 от 6.12.2002 г,;

. Наредба М 32 от 23.0з.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на N{eco lI

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

Чл.18. .Щоставяните хранителни продукти:
. следва да бъдат придруlкавани при всяка доставка с документ, съдържащ изчерпателно tIзброяlзlttlе

на стоките по асортименти, количеството им за всяка от тях, както и другите даннtт, съобразtlt,

приложимите нормативни изисквания за съответния вид продукти;
. следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържаIлItе-t() ]l

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

. всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответIIата доставliа ll с,

достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко от 2/3 от общrrя cpotr ttl
годност, обявен от производителя;

Чл.19. Щоставките на продуктите се извършват след писмена заявка от страна на Въз.гlоiItllr,е,llя.'

предоставяна на Изпълнителя. Заявката следва да се предостави в писмена форпла rra хаl],гtlсll

носител или по електронен път/факс/електронна поща/на представител на Изпълнителя. liaTo

съдъря(а подробно описание на заявените артикули, техните количества и график за доставката l.tпl.

Възлоrrtителят може да прави промени в заявката не по-късно от 24 часа преди доставката, кll,го

писlVено уведоми за това Изпълнителя. Изпълнителлт уведомява Възлоrкителя предварителIlо ll
своевременно за часа на планираното пристигане на доставката, за да може TOI"I дil взе\l(
необходимите мерки за прибирането и складирането й.

Чл.20. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустl)аIIсlI

документ, удостоверяващ приемането на стоката (приемо-предавателен протокол) от cTllaHrtTe II'lltl

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с tl:}иckl]2t]Illrl Ii)

на настоящия договор и съответствието на продуктите с Техническото и I{eHoBoTo предJIо)l(енItе llil
Изпълнителя, Техническата спецификация на Възлоlrtителя, както и с направената заявка.

Чл.21. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставенLIте прод],]iIlI
съобразно член 22 от този договор, Възложителят има право да отках(е да подпише докуNIеIII-I]_

удостоверяващ доставката, както и да откa)ке изцяло или частично да приеме доставката. В te,ltt'

случаи. страниlе подписваl констативен лротокол. в койrо се описват констатирани,lе недuсlillLltll_



липси иlили несъответствия, дефинирани lз чл. 22 по-долу (,,несъответствия") и се посочва сроI(ы,. l:r

който същите ще бъдат отстранени по реда, посочен в настоящия договор, След отс,граняване lta

несъответствията, страните подписват двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоl(а,га.

Чл.22. Възлоrкителят има право Ita рекламации пред Изпълнителя за:

. несъответствие на доставените продукти със заявеното/договореното количество Iл/илIt сьс
заявения/договорен вид;
. несъответствие на доставените продукти по отношение на качеството;
. несъответствието на лоставените продукти с Техническото предло}кение (прилолtение Nl ] tll,пr

настоящия договор) и с Техническата спецификация на Възложителя (Прилоltсение Лq ] ti1,lr

настоящия договор);
. несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените продукти;
. несъответствие на срока на годност на продуктите с изискванията на настоящия договорi
. несъответствие на доставените продукти с изискванията за безопасяост;
. нарушена цялост на опаковката на доставяните продукти;
. несъответствие на доставяните продукти с разпоредбите на Закона за храните и издадените l]1],]

основа на него подзаконови нормативни актове;
Чл.23. Рекламации за явни несъответствия! съгласно член 22 на доставката с ТехнлIчес trо,гtr

предлоя(ение (Прилоlкение Nq 2 към договора), с Техническата спецификация (Приложеrtие Nc 1 ltr,lt

договора) или с изискванията за качеството на доставения продукт се отбелязват в KoHcl,a1,I,i]]I II Iя

протокол по чл. 21. Рекламации за скрити несъответствия се правят при откриването иl\,I, като
Възлолштелят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при констадирането lты, Il

рекла\4ациите се посочва номерът на договора. документа. с който е удостоверено приёьIаttеlrr tl.t

стоките, партидният номер на продукта, точното количество на получените продукти! осноt]аIIIlе-го

за рекламация и конкретното искане на Възложителя.
Чл.24. При отправена рекламация и възlIикване на спор относно съответствието пtl чл, ]З Il

чл, 25 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агеIIцIIя tl()

безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възлсl;Itttте;Iя tl

Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от ]4згl,ьлнIltеlrlt

или най-късно на следващия ден. За обвързващ страните ще се счита протоколът от аllалllзil ]lll

оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че протоколът на оторизираlrrlя ol)l,all

потвърждава несъответствието на доставените продукти, разходите за изпитването, liak 1,o ll
стойността на продукта при погиването му са за сметка на Изпълнителя, В случай а]е прод)I(тtllt
съответстват на договорените и I]ормативно установените изисквания, Възлоlкителят дъл)IilI IIа

Изпълнителя заплащане на действително извършваните разходи по анализите и доставItата llil
продуктите, както и стойността на продуктите, за които е предявена необоснованата рекла]\,lа]I(lIя,
Независимо от обеrtта на рекламация Възлоlкителят е длъжен да съхранява продуктите съобllазнil
температурните режими и условия, посочени на етикета.

Чл.25.( 1).Рекламация относно явни несъответствия на доставеI-Iите продукти сьс
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствпе llil
партидни номера с указаните в етикета на доставените продукти и/или несъответствие IIа срока lill
годност на продуктите с изискванията на настоящия договор, както и несъответствия, свър,]аIIII с

нарушена цялост на опаковката на продуктите се вписват в констативния протокол по чл, 21 lt clt
обвързващи за Изпълнителя.

(2).При рекламации относно скрити несъответствия на доставените IIродукти с Техни.IесI(о,Iо
предложение (Приложение NЪ 2 към договора), с Техническата спецификация (Прилотсение Nc l Iir,пl

договора) или с изискванията за безопасността на доставения продукт и при извършен лабора,lоI]еll
анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не съответства на договореlIlIтс ]l

нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща свой представител за KoHcTaTLll]aLle Ilil

скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от уведомяването, Несъответствията се отl]tlзяRlt I ]i

констативния протокол чл.2l подписан от представители на Страните, като при отI(аз за изпраtItаll!,
на представител от Изпълнитепя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпIлше пI]отоI(l.),rIа_

Възлоlltителят изпраlца протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, tсойтtl t,

обвързващ за последния.
rIл.26. При несъответствия на доставените продукти с изискванията на догово|]а.

констатирани по реда на предходните алинеи:

I

I

i



. Изпълнителят заменя несъответстващите пролукти с нови, съответно долълва доставката в cl]ol( .г(о

2 (два) календарни дни от подписваFIе на съответния протокол от страните илп от изItа],]аlllе ll1l

протокола от анаJIиза на оторизирания орган; или
. цената ло договора се намалява съответно с цената на несъответстващите продукти! ако IIе вод|l :кl

същес,гвени изменения I{a договора.
Чл,21. В случаите на несъответствия посочени в коIIстативI-Iия протокол по .t';t.]l_

Възложителят дължи заплащане на цената на съответнаl,а лOсl,аtsка llo о,l,ношение, на която cbl](lllс'

са констатирани, са]\{о след отстраняването на несъо,tветствията! по предвидения в договорil lle.]l_

съответItо при установяване, че продуктите СъОтвеТСТВаТ На ДОГОВОРеНИТе И НОРIчlаТИВНО ycTa[IoBellll

изисквания по реда на .Iл, 24 }I подписването на документ, удостоверлващ приеп{ането на cTolia,гil lI

при другите условия на настоящия договор.
Чл.28. В случай, че Изпълнителят достави продукти в количества, надвишаващIл заявеtIIIl,с,.

Възлолtителят има право да върне частта от продуктите, до достигане размера lta заяl]еIlо11),

Врътцането на излишните количества е за сметка на Изrrълнителя.
LIл.29. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение! работата ltil

подизпълнителите се приема от Възлоrrtителя в присъствието на Изпълнителя и подизпълнl.iтеJlrl }lJll1

упълномощени от тях представители. Изпълнителят се задължава да отговаря за всички (lактttчесttIt

и правни действия на подизпълнителя като за свои действия,
Чл.30. Собствеността и риске от случайно повреждане или погиваIlе tla продуктIiте, пl]с.lt\lс l

на доставка llрgминавill, о,г Изпълнителя в,ьрху Възложителя след момента на приеNl:lнето I]Nl 1,1

страна Еа Възлоlкителя с подписването без забележки на документ, удостоверявапl приеп{аtIет() ]li}

стоката (приемо-предавателен протокол).

Ч. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3l. Изпълнителят се задължава да доставя продуктите, предмет на настоящllя догоllоl)-

отговарящи на изискванията на договора, както и на условията на Техническото предло)IiенlIе lli.l

Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възлоlкителя по единични lI общи ценлl. llocollelltl
в I {eHoBoTo предложение на Изпълнителя .

LIл.32. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да )rпрапi}i.tв,l
всичките си права, с оглед защита интересите на Възлоlкителя.

Чл.33. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявкtt,l,е Ilil

Възлолtителя. При невъзмох<ност за доставяне на определените количества продукти по по.пуLIеIlаlil
заявка, незабавно писмепо да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При систеллен отi(аз lIll

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

има право да прекрати договора, както и право да получи неустойка в размер IJa суN.lата lI()

гараЕцията за изпълнение на договора, включително да усвои сумата по предоставената гatрitl1llIlя,
LIл.34. Изпълнителят е длъя(ен да извършва транспортирането на хранителните пролукlt] ,j;l

своя с]\{етка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (rtopпtlttlttзlttt

санитарно-хигиенни, техническиJ технологични, изисквания за съхранение и други) за пpell(),j Illl

хранителни продукти от съответния вид, за които иN,Iа издадено съответното удостовеl)е[I llc зll

регистрация на транспортно средство (ако е приложиNlо).
fIл.ЗS. Изпълнителят е длъх(ен да приема и урежда о уговорения ред надлежно предявеlIlItс

от Възлояtителя рекламации по реда на настоящия договор
Чл.3б. При TotIHo и навременно изпълнение на задълженияl,а си по настоящил догоltl:]ll_

Изпълнителят има право да полуqи цената по договора, съf;lосно определевия начин на плащане.
LIл.37. ИзпълнитеJIят има право да иска от Възложителя необходип,tото съдеitствltс ;lr

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на Hy)I(HaTa l.тнt|lорплация lI

документи за изпълнение на договора.
Чл.38. Изпълнителят се задъля(ава да подпише лично или чрез надлеп(но упълно]\{оlrtеI I ll

I

I

I



представители протокола/докумеЕта за доставка и/или констативните протоколи, кt]к,го tl l(]]\,lltlc
документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия договор. Гlрrt отltаз tttr ,

Изпълнителя или на уrrълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в този ]lогоl]t)I)_

Възлолсителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой представит(-л. l(()illl)

е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно несъответствието/съответствието на доставеI l l1,1,c.

продукти с Техническото предложение (Прилоrкение ]ф 2 към договора), с TexHtl.tecI<ll гll

специФикация (Прилолсение }ф 1 къпл договора) или с изискванията за безопасността на доставеIIl{я

Продукт се вписват в протокола след извършване на лаборатореrt анализ от акредитиран орган.

Чл.39. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените продуI(тlI с

изискванията на Техническата специФикация и всички останали изисквания по този договоl] lt е

длъжеЕ да обезщети всички вреди, нанесени на Възлохсителя и/или трети лица от несъоl,ве l c,г]]iltl lI I

продукти.
Чл.40. Изпълнителят не носи отговорност за забава на дос,гавка, която не е заявеIIil в

необходимия срок (не по-късно от 3 (три) дни преди датата на доставката) отразена в заявката гI() ll,]j.

14.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.41. Възложителят се задъл)i(ава да заплаща цената на доставените п]]о укгll. cl)l ]lilclltl 

l
условията и по начина, посочен в настоящия договор. .]

Чл.42. Възлолtителят се задължава да приеп,Iе доставката на продуктите. предп,Iет на достilt]l\il

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

Чл.43. Възложителят осигурява свои представители, които да приеN,Iат достzlвl(ll,гс IJ.

договореното вреN4е.

Чл.44. Възлоrrtителят има право да Ilcкa от Изпълнителя да изпълнява доставката
продуIстите до посоченото в чл. 15 от договора място на доставка, в срок и без отклоlrеtlttя

договорените изисквания.
Чл.45. Възлоlкителят има право да получава информация по всяко време oTlloclI()

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, преl(пlеI Ila

договора.
Чл.46. Възложителят има право на рекламация на доставените по договора про/lук],I]. ll])Il

условията посочени в настоящия договор.
Чл.47. Възлох<ителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваlIlI] с

изискванията lla договора продукти! или съответно намаляване на цената по реда, определсllll l] tljlcll

27 от този договор.
Чл.,l8. Възлотtителят иN,Iа право да откаже приемането на доставката, кога,го Изп,ьлн t.t,lеJtя t llc

спазва изискванията на договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят }Ie lIзпl,JIIIl1,

изцяло своите задъл]кения съгласно условията на договора, или да откФке да изплати aIacTlI(IttO lIjlll
изцяло договорената цена:

Чл.49. Възлоя<ителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е (lорпtа llсякtr

предоставена му от Изпълнителя информацияJ имаща характер на търговска тайна lt l.lзplltlllo

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.

ЧП. ГДРАНЦИЯЗАИЗПЪЛНЕНИЕ
fI.п.50. Видове и размер на гаранциите:
( l ).Изпълнителлт гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договоl) своII

задъл)I(ения с гаранция за изпълнение в размер на 40% (четири процента) от стойността на договоl]il
по .lл, 5 или сумата от 75,00 лева (седемдесет и пет лева), закръглена до лев.

(2),Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнепие на догоl]оl)il l(b\l

{
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(3).Форма на гаранциите - Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду едIIа ol
следните: парична сума внесена ло банковата сметка на Възложителя; банкова гаранцllrl: IIJIl]

застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Чл.51. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума9 тя се внася по следllа,lа

банкова сметка на Възложителя:
IBAN: BGl4UNCR70001521779468, BIC: LINCRBGSF, УниКредит Булбанк А!

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за cMeTrca на Изпълнителя;
Чл.52.( 1).Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналь1 ii. Ni.ll(,

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от cToiitlocTTlt ttii

гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на договора, плrос 120 (c,rn

и двадесет) дни.
(2).Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да c,bj(1,1]jlix

условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независllпlо ()l

направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задъл)I(ения,
(3).Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслуittвirttе гli

на превода на гаранцията, вклIочително при нейното възстановяване, са за сметка на ИзпълttI,tте,пяt,

Чл.53. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорнос,г,гil l1,1l

Изпълнителя, е със срок на вшIидност, срока на действие на договора) плюс 120 (сто и двалесе,t ) :tlltl ,

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застрахоl]liil,
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълпо или частLItl[l(}.

Ilеизпълнение на договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорнос,l li]

по друг договор, Разходите по сключването на застрахователния договор и пОддър?кането lla
вzIлидносгIа на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователi]о
обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за cN,IeTl(at llll
изпълпителя.

Чл.54.(1).Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 120 (сто rr

двадесет) дни от датата на изпълнение на последната доставка по договора.
(2).Възлолtителят не дъля(и лихви върху сумите по предоставените гаранциlI, независlil\{о oI,

формата, под която са предоставени.
(3).Гаранчиите не се освобоrrtдават от Възлоrrсителя, ако в процеса на изгIъJIнение на логовоI]ll

е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задъл)Itенията на Изпълнителя. Прtt

решаване на спора в полза на Възлоясителя той мох(е да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(4).Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълrtеIlllс пl]ll

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпъllнtrtе,ltit
и/или при разваляне или прекратяваЕе на настоящия договор по вина на Изпълнителя. В тезI.1 сл\,чlttt,

Възлоrкителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорIlостта lltl
Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, страните изриtIно се споразуNlяват. tIe;

о Възложителят има право да задър)Iй гаранцията в пълен размер при системен (три и.лu tttrвr,,чс,

пъти в рамките на един месец) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявенlI o,1

Възлолсителя продукти; иlилл лри системно (три или Ilовече пъти в рамките на едиIl Nlecc,rl)

несъответствие на доставените продукти с договорените изисквания; както и че

. При неизпълнение на задъля(ения на Изпълнителя за отстраняване на явни лt/илlr cItplr,гtt

несъответствия, установени по предвидения в доIовора ред, в договорения срок, както и отI(ilз ]а

доставка на заrIвени продукти, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпъ,пненIiL,

суми, на стойност съответно на несъответстващите продукти или на продуктите, чиято дос,гаl]I(il е

отказана.
(5).Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми paBllI.l l]il

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради неизпъ-qненI,1е н0

задълженията на Изпълнителя.
(6).В случай на задърItaне от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълrrителят е длъ)I(сII ll

срок до 5 (пеm') лни да допълни съответната гаранция до pzвMepa Й, уговорен в чл. 50, а.л,l. ltatir
внесе задържаната от Възлоrкителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банrсова гаl]анцllrl ,]]ll

сума в размер на задържаната или да застрахова отговорносIта си до размера в чл, 50, ал,1 ,

l
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VIII. НЕУСТОИКИ
Чл.55.(1).При забавено изпълнение на задължения по договора от cтpal{a на Изпl,лнltте.ltя.

същият заплаща на Възлолtителя неустойка в размер на l Yo (едно на сто) от cToitHocTTil ll:l

продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са oTcTpaHeHI{ KoнcT?l,t]I|]allllIc

несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 107о (лесет rIa с,гtl) ttt

цената на стоката, за която се отнася забавата.

(2).При забава на Възлоltсителя за изпълнение на задълженията му за плащане по лоlювоllа.
същият заплаща на Изпълцителя неустойка в размер на законната лихва! но не повече от 2'% (две rla

сто) от дължимата сума.
(3).При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпъллtителя да oTcTl)irllll

констатирани несъответствия, лродължItла повече от 5 (пет) лни, Възложителят иIчIа п|]аво .til
лрекрати настоящия договор! като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за изпълrtеIttlс. l}

l о tи случай Възложителя т имс право на неустойка равна на 5Оlо (пет на сто) от прогнозн ат{l сl (,й l l( lc l

на договора.
(4).В случай на 3 (три) и повече рекламации в paмKltTe на един месец, чиято ocнoBaтeJ Itloc I с

установена по предвидения в договора ред, Възлояtителят и]uа право да прекраl,и договоl)а
едностранно, както и яа неустойка равна на 5%о (пет на сто) от прогнозната стойност на договоl)ir.

(5).При прекратяване на настоящия лоr,овор tl,г Възложителя на някое от осяовапr,",,t ,,.,

чл.56, ы1-2, т.1 и 2 Възлоltсителят има право да получи неустойка в размер на сумата по гараIIlIlIrI] ir зi]

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

(6).Възлоlкителят моя(е да претенд}Iра обезщетение за нанесени вреди и пl]опусIIатlI по,п,lll ll()

общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на гараItIllIл,lit,Jil

изпълнение.
(7).Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възлолtителя, по бattItoBal,a ;rt\

сметка IBAN: BGl4LINCR70001521779468, BIC: ttllCRBGSF, УниКредит Булбанк А,Щ. В сrrучаi.i ,Ic

банковата сметка на Възлоrкителя не е заверена със сумата на неустойката в срок от 3 (TpIr) дrrи clr,

искането на Възлоlrtителя за плащане на неустойка, Възлоrrtителят има право да задържI] cъoTBeTIlil,Ill
сума от гаранцията за изпълнение.

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

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

. с изтичане на уговорения срок;

. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - прел]\lсl
на договора, извън правомощията на Възлоrrtителя. които той не е могъл или не е бил длr,;ltеrt;,llt
предвиди или да предотврати с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятслствltтlt:
. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - непредвидено или непредотвl]а1ll ]\l( )

събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора (.,непреодолlIьlа cIlllil")
продължила пове.Iе от 20 дни; Ё

(2).Възложителят може да прекрати едностраI{но настоящия договор: l
. прlл системни (три или повече пъти) в рамките на един месец: забавяне на доставка на пl]од)lilll:
и/или забавяне или отказ за отстраняване на несъответствия на продукти, констатиран}l по peдIir llJ
договора; и/или отказ за извършване на доставка; и/или доставки на продукти с несъотI]е,Iс,l,вIl я с

}Iзискванията на договора, констатирани по реда на договора;
о в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в доIIуN,IеIIтI],I е ]i.t

участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в сл)lчlll1,1е. ll
Itоито замяната, съответно включването на подизпъ]lнител е извършено със съгласието llit
Възлоrtсителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор;



(З ).ВъзлоlItителят прекратява договора в случаите по чл.1 18, ал.1 от ЗОП, без да ль.;I-,I;tt

обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди. ocBell illi()

прекратяването е на основание чл. 1 1 8, ал,1 , т.1 от ЗОП,
(4).Прекратяването влиза в сила след урех(дане на финансовите взаимоотношениrI NIerli:L\

страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възлохtителя деI'lносlll llll
изпълнение на договора.

Чл.57. Настоящият договор може да бъде изменян илL1 допълван от страните llpll ycllol]llrl lil
rra чл. 116 от ЗоП.

Х. НЕПРЕОДОЛИМАСИЛА
Чл.58.( 1).Страните се освобоя<дават от отговорност за неизпълнение на задълженията си! когато

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не мо)ке да се

позовава Еа непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирa}ла другата cTl]aнa за

възникването на непреодолима сила.

(2).Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всичкIi разуN,IIIII

усилия и мерки, за да намали до миним}м понесените вреди и загуби, както и да уведоми писNlеIlо

другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(3),!окато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира,
(4).Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небреllснос1 lt]lll

уъ{ишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора,

xI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Чл.59.( 1).Страните се съгласяват да третират като конфиденциална цялата инфорпrltttItя.

получена при и по повод изпълнението на договора:
(2).Никоя страна няма право без предварителното писN,Iено съгласие на другата да разкl)llвtl tl()

каI(ъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на когото 11 дil L,.

освеп пред своите слу}кители иlили консултанти. Разкриването на конфиденциална trHrlopпlaltllя
пред такъв слулtител/консултант се осъществява само в необходимата степен и само за IIеJIIIle llii
изпълнението на договора и след поемане на съответните задължения за конфидеrrциалност.

ХII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Чл.60.(1).За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага деi-tствllщ() l ( l

българско законодателство.
(2),Упълномощени представители на страните, които }Iогат да приемат и правят изяв-[еllLtrl ll()

изпълнението на настоящия договор са:

ЗА ВЪЗЛоЖИТЕ"lUI:
Красимпра KapalrBaHoBa - Управител стол
Телефон: 0899972158

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛlI:
Станrrслав .Щончев

Телефон:0887З59889
(З).Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този договор, следRil jli]

съдър}кат наименованието и номера на договора, да бъдат в писмена форма за действителност,
(4).Страните се задъл]Itават да се информират взаимно за всяка промяна на правния clt cTitTv l ,

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

(5).Офичиална коресполIденция п{ежду страните се разменя на посочеIIите в HacToJIIItIlrl

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

При неуведомяване или несвоевреlчlенно уведомяване за промяна на адрес, кореспонl(еl] tll tя l i.l

I

l

ll

l



изпратена на адресите на страните се счита за валидно изпратена и получена от другата страна,
(6).Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка илII по

куриер. ПисмеЕите уведомления между страните по настоящия договор се считат за валид}Iо

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

електронната поща на страните, подписани с елекц)онен подпис.

Чл.61.Изпълнителят няма право да прехвърJuI своите права или задъля(ения по настоящltя

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

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

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

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

(2).В случай на непостигане на договореност по реда на предходната аJIинея, всички споl]овс.
породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, отнасяпl}l се jl()

неговото тълкуване, ведействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат отнасянrt ,за

разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по реда на ГПК
Чл.6З..Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително уговоl]еltli

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 Ns 1 - Техническа спецификация на Възлоrкителя;
2. Приложение J\Ъ 2 - Техническо и I{eHoBo предпожение на Изпълнителя (актуализирано);

Настоящият договор се

/един/ за Изпълнителя.

подписа в 2 l дваJ еднообразни екземпляра - l lедлнl за Възлоrrсите.тя tt l

Съгласували:

иван Монев
Р-л отдел ,,Т

Кристиан Бадя<аков

Юрисконсулт

Полина Маринова ...
Главен счетоводител

t

l
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:. l I,]\l Il ltll,.(,liI I спЕцllФIlIiАцllII
-].б.,t,Ii-\lIIItlECIi._\ спЕцIIФI.IIiАцIII| - ]А

li()lIcc|)l,.Ir Il _l|)\ I lr \|)illIIll,e.lIIII llpoлl,K-llIll
ОБОСОБЕЕIА ПОЗИ

Оtнс4lл /l/=4
6: "fl,ocTaBKa ll:r

N!]

lI(l

l)с l

]

l l а IlrIcItoBartIlc
C|)oIt

I IзIIскв:tlIIIrI з2l liilrIccтR() IIil
l 0:lIl()C I'

(iport лrl
Il } I IIrIiltIc

o,I,

I-(чlIIa)с,г,I il

MrIlrtta
Пlrогrlозltо
кOлIItIсст I}()

I [allclllltla с_ la,,1lca

Разфасовка в кутия от 0.З00
кг. до 0,500кг. Ka.lecTBo

първо. зърна цели. теtIнос,г-

бистра. блсдолtълта. Jб ПlеС-

херме,гиLlески затворени rl

стерилизиранлl.

24 пlсс. I( I, l]

+

I(tlllcclrBlt гltlвсч

разl|lасовltа о г 0.cl80 ло ] Kl .

качество първо
с paBIIoNlcpIIo нарJIзанlл I2 плес.

зелеIIчуцлI. хеl]N,lе,г.,]а,I,вореtIи l,i

сl,ср.

8 пlес, I(г ]()+

/ [trп1.1l ltl1,1c

разt|асовttа ог 0.(180,rKl 1кг.
xetr]N,I е,|,и tlec l( ll за1,1]оl]. 

]2 пlсс,
1.1 сl,ериJI изrt раtI tI. xO]\IoTcIIIIir

cNIec. гладка коIIсItстенц}Iя

8ltcc. I(l, 66

JJtrпl, ttoHcellBa

раз()асовка or 0.680 до 1Itг.

небе-пени_ tca.t-

п,ьрво.llеJl tl. чеl)веLIлI. здравлI от
едлlII соl]т.зatлстtl с доNIат. 12 плес.

залttвlса_ без
yTar"IKa.xe pNI eT1.1lIec l( rt

затворенrl Il c-l,epLiJItI,]иp.

8 пlес, I(г j84

Когlсе;эвltран зелен
r|lacvrT

1lаз(lасовltа tl,I 0.(180 ,,lo 1Kl .

l(atl. ll bI]Bo

III\rIII\iJII(ll Itc-пlI tIлlI IIllрязilнlI.с l2 пIсс.

бlIстlэzt залll Bl<a.xep]\1c I II чсс Kll
]аТRО lreli ll ll с lLl|)lI IlIrIIl1ilIlIl,

[l lrcc, l(] l2

()
Iitl t tc, tt lI ссл I l
I(l]аставиlII(II

разфасовка от 0.(180 до 1 Kl,.

Karl.

пъ1:lво" tt 1:ll,tблизllтелIlо сдtIаI(влl l2 шrес.llo голеN,IIII]а с приятна xpylII(,
NlececTa .lacT. с бrtс,rllа зaJlllBI(a.

херм.,]аl,воl)епи ll стеl]ил,

8 лtсс. I(l, 71

1
Jlttl l cltltlla по БС 0l-

]()]l

раз(lасовка от 0.300 ;ro lкг.
кач.

I Iърво.едIIородIlа. гъста. (lltHo 
l2 п,lес.

IlJlll ед|]о сN{ляна j\Iilcal с
IIервен t(l]rl г и спспиф.вкyс.

хсрN,I.затвоl]. и стеl)IIJIизи patl rL

8 rtcc. I(I, 222

. ('lcl]lIJIlIзtIllaIllITc зc,,leIItIyIll] .rla са с II11cKO съ,цьр)ка[IlIе IIа \IalзIltIIitI Il со.II. il clel]lIлI],]Ill]aIIIlIC
IIlI().lK)]]e - с Htlcl(o c,b,il 1,Ir)l(a tl l Ie на зil\аlr. бс] cиtltcTt1,1ltlI подс,rIа,Iltl,1е,]I tI. Ol(l]eIIII,CJIII lI ](OllccIlRaIIlII.

2.9. ()бrllIl гсIIIII[IесI(II ll,]rlcr(BallIIя за tIllrb.rl}Ictllre lla пopt tll(ilTR:
Z.9.1. 1,1,зllcltBlrlIIrrl }:l I{a lIecl,Bo:

. xl]aIIIl1c,пIIIlTe пl]о.цчl(1,}I ,грябва;lir са безопаснl,т. I,0.rlIIll ]а I(oIlc\:NIaI(Ilя l] сl,о I ]}с,гств lJ е с .I:t.]() lll
JllltLl liit ,l il \l]аIIIIгс,

" Xllalltllc:tlttll,c пl]одуl(тrl тllябваr.ца о,l-г()вiц)ят lIa IIзlIс](ваIIllя,I,it lla Заltоtlа за xl]aIIIt,lc II IIзла,LlсlItIIс
l]],, ()cII()Iill Ila IIeI,0 IIол,]ill{оljови Hol]NIa-I,1.1]]I I !I 2lI(TOBc.

э flttc t'аlзяlll1,1,с x|)lllIIITc,rltIи прод\lкти l(l,]\t датата Jla доставкаlа ,l1lябва ла бъ,lат в cIltllta I]|l I о,цIltrс [ II



1ii бl,,lаI с ()cli,Lll)LIcII cl)OIi Iia го.lIiосt нс пL]-\Ial,цI((] oI ],1j oI цс,-Il]я cl)OI( ]Iit I().lII()cI I]a I(OIII(l]clIiI]JI]

]l)( )_,f_\:Ii г

. ,JI,,,..lltllяttttlc \l\illItII(,_,IIIIl пlrоl\ lill, ,t;t ,]ь tltt сьс l tlrill(II \ } | | i l l { l l I l I i I l с llcIIil|1\ |l|(,JIil Itr,lilcl tt .t,,,lt,l'

l lIlсI,1)я I]il]jc,
о ()llitltlltllclt ге лtt cbjl,bp)I{aT даllllII с,ьг_IIасно чл,l0 от Заtсоllа за \pallrI I e lr lIаllе:rба 2j/ l7.()-5.2(Х) lr ,

2.9.2. lI1lrl lI,]IIL.llIIc]ilte IIрслпr€,гп Iia порr,чlilrl ir л:l се cIlit]t}aI. II ]IIсI{ваIIIlя fil IIil с.IIслItlt,I с Il0pll11,IllIrIIII

;lrt,l ()l}c, () [II()cIltIll ltl,irl лостаRrllIIII,с lIрол},t(,гII lIo c,LOTBcTIIi1,I2l обOсобсItir tl()JIItltIrI:

" Заtttltt }.l \|]itllllle. flB. бр. 90 от l5,10.1999 г,. в cIl]Ia oт L01.20l7 г,. I.IзI\I.. бl], ,58 or 1[i,07.2()I7 l,. lr

clr.la ill I8,()7.]()l7 t,,. Ilзлt, ллtltt.. бр.6З от 4.08,2017 г,. R сtI.па ог l.()1.20I,Ч r,

. Заt,сltl ]il вс,] c|]tI I lapIloi\,IeJlrlцtl HcI(aTa дсl'llIост. Обн,. ДВ- бр, 87 ог 1.1 l.]0()5 l. lrзпr. /[[} б1l. 5{{ rrl

]3 1)7.]()17 l,.. в cll;Ia ot, 1 8.07.2017 г,
. БL,]IallcI(l] сгаll,цар,гll. с KoIlTo се I]ъвсжлаl xaI)I\lOlIlt]lI|]alllI ell1llltleiicIttt сlаIlдаl)II]. lliIll

I |]]r()lIL.iiclio lc\IIlltIecl(O олобренIIе (cr,c lIлrt без ры<tttlt)дс гlзсl ). llлll lIрlrзIt:t1,1l IIацllо}lа,]I}IlI Ic\iIlIlIccI(lI
cIlcttlit]rtltialtllll {I IallIIOI Ial_пI| и стаплар,гrl ).

о [l11lсlбlr Nц 1oI 26,1н\/аIrи20]6 г. зil хlIгIlенага l]a храпптс.!В, бр. l{) от 5.()].2()lб r,;

. Illlrс_:tба Л'л ]6 ttт 28,05.2010 г. ,]а IIзискванлIя,га за каlIесгl]о rl I(OrllI]o_Il за с-Iл tве-tсl-вrlс Ilil lI|]ccIl]I
II.|(),L()I]e ll :]c.I!-Il(I\ LtII. обrr,_ !I3. бр. .lЗ от l,i.0(1.2010 г,. в cIljIiI ог ti.06.2()l() l,. п}]\t. I] ,lкlп.. б1l. 71 tll
].].09 ]()l I t _.lL,ltL. бр, 4.1 от 17,05.20l j г.

. llаllс.tбl Nr 5 от 09.02,2015 г. за ]\Iill(cиNla]llIo jlопчст1.1irlll Ic I(o.пlI(IcclBl],]aNIl,IlclIlc]I]l l} \l]xIIllIc
L,il r r . ,'1I]. бр, 1.1 ог ]0.02.20l5 г.. в сIIла от ]0,0].2015 r,.

. IIаl)с.]lба Nl 1(l за \игrIеlll]tI,ге l] BeTcl] I.1I] a])Lо - caIIIiIal]IIIllc, ItзlIскI]аIttIя ta cl,xi]aIlrIl}il lIc ll
Ii lIl(),i ]I]illIa tta осtlбеlltl бr,рзоразва.ltяttt}ll,е се x|)aIIIITC,пIIlI пl]0д) l(IlI.

n IIаllе.Lба Nц 2i от1_5,10,2002г,засllсttлt(llr.tнlIтекl]Ilтсl]I]лllIIIз}IскваIl,]язаtl}jсI(IIаIаrtа.цобаIllttllс.
l I ilc. l l Iii jI]ilLIcl l l I За I],rIitГаIIС В xl]alI!I.

. lIаllс.rба Nч [t ог l6.04.2002 I,, зir lr,зtlсtсваIIItя,I,а къ]\I lIзползвllJlс I]a д()б:lRI(ll в xI]a]III'Ic.

. IIа1-1с-лба Nl З5 оr 2j.OЗ,2006 l,. за спецrl(llt.lIIlll,с II,JисIiванlIя lll]п oc1,IIleclBяI}aIlc IIа o(lttlllla.lclt
l.-l\|i Ji](),II B1,1l\\ c\,|]OI]llHll lI хl]аtlII от )I(llBoTllItcI(lI II]]()}Iзхо,rt-

а IIарс"tба зil llзllсl(l]анlIя,l,а I(ъN,l xl]a[Ill],c със спецtlа-rlIl0 IIl)L,,llIIазIIачсlllIс.
. lIаllс.,lба зit cпctll.t(lrt.IttttTe }I,]lJcI(BaHlIя I(Ir]\l I\IлеL]IIII,1е lll]ojl},KIII.
о i:ltt,,t t ljl Rс l (,]rII||ill1lIcl\Ic,)lиl tli l lcl(il l :l Jlciill,rc l

n lIарс.,rба за Ij,]I.1сI(l]аIIIIята за cTIIl(cTII pallIeTo II пl]L..тtсlilRяIlL.1,1t lla \]]aIIlIlc. ,ГlI}_ б1l, J()i rlr
]] i] ]()l.+ |.. I] clI.Ita o-I, 1З,l2,201.1 г.:

о iIltllс.,tба ] r_rl ]],01,2008 r,. за l\Ial,eI]1.IaJIllle II I l|)e.LlNl e,I,1i1 с oI llJlaciNlaclI. Ill]cjtIIa}tIilt]clIл,lil l(()IIIalil (,

r1lltttll. 2lI.1З. бр, 1З от 8,02.2008 г.;

" IIарс.]lба j от 4.06,2007 г. за сrlсцtlt]lltчIl1.1 lе }IзtIскванtlя ItъNI NlатеI]IIalлIIте I] пl]едNIс,гlIтс. l]il,]IItI(Ill]I
i l1,1.L(]|\1ilcII. II l]с]1IIазIIltlIеIIIJ зil I(оптакт с xpal llI. !I]. бр. _s 1 от 26.06.]()()7 г,. flIЗ. бр. З t) oT]{l,() j.]()0 l t,.:

" lI:t1,1с.,tба Nl 4 от 19 (lев1l1,арп 2008 г. зll clleItllt|llt.tlllIl,e Il}lIcl(BaIlllrl Il|]It проtl ]I]o-'lc-I l1о l ( )-

, l,\|ll]lI(,iIIlcl() lI ,|,I]д 
н с I Iol]T1.I l)atl е]-о Hzl cyJ]OI]o l(I]all]c l\lJIrlI(() Il ll}IIcI(l]iIIlllлlil зil ll,|]l,()ltIIя lI Il\cI(aIIc ,lil

IIil ]il])1l lia \I_]лI(() lI NI_]IсчIlп llpo]lvl(,t,ll. !В, бр,2З от 29,02,2008 г.:
. llаllс.,lбii за llзIicl(BtlIltlrI,Ia It,ьпl б,ь1-1зtl ]aNtl]a]eIIlITe xllaIIrl. {L3. бр, I 14 от б l] 2()()] l,,:

r IIаllс.,tбtt l trr (),()1,2008 г, за tIзлlсI(в.tl]Ilята за ть|]говI.IrI с яйltа. llL]. бр, 7 o,I 13,()J.]()()lj r,.:

).9,З. X;larrtlrc.IIllllc Ilрод1l{,1,It c.ile]Il}il /Il:l cil е 1,1l Ke,l llpil IItl, cbI,.IIaclIO:
o 'Jitlttlllll ,]a \l]illlItIe
r ]|х;lс_,1ба за IIз]IсI(ваIIия],а за eT1.1](cTli l]allIeTo II п|]сjlс,гalвяIlсто IIa] xl]a]IIIIl,e. ДВ. бр l[)] rlr

l ], ] ],]()l.+ l .. I] cIlJI:t o,1 l З. 1 2.201,1 l,:
,l,{).{. l l rirclcBatIIIrI J:l I{iltlccr.l}o ll бeroll:tclI0ct tI2l lloc,I,ilI]яrIII,1 с xpaIIlI,t,c.ц IIlI ll|)o/11,It,l ll:

. illltt .цlсгаtзl(II-ге за о,г.целl]I.Iтс вtI.цовс пl]од\,l(,гlI r-llябва ла бь/lаr clta,lcltll lIilIcI(I}llIIllrlI:l iiL\I

!ll] ]Ll)ac()I]i(a ] а Itl\J. IIсlcOt]eHtI в ,гехн1-Iческага сIIеllttt|lltttашtlя IIа всяl(il trбосtlбсttа IIо]IIIlI1я, /[llсгttвяttlttс

;li)_]l,]ilIi()lI()l}IIIc, IIo]]NIa],rIBIJII aItтOBe по неговото lll]tl,lutl,illIc. ,/[а оll,tlвlt;rяl Ilil Ll,]llcI(I]llIIt1,Iia l]il

! lit]lil]il;Ici1,I Il]I. IJсяtса достttвliit да б]rllс ,\,дос гоI]ереIIа с ,цоI(_VN,Iен t за .цатаl-а IIa I]|]()II ]водств(] IJat с,ьоl,ве I,IlIIя

l!l-]() tгl(l tl cI]oI( Ila годIlост. XpatllrTc да ci1 го.trilлI за коIIс\,\{аIt1.Iя. flосlаlзяlll1,1с II|]0,It)I(Ill се II|]ltjll)\,rI{illtal

.(|)\ l I],1IIcl(\C\I rll cnpclllciicItoIO ll I{aIlrl()HalJItlO заI(он(]Jlаl-е]Iс] I]o лоI(\]\1сIIl-. aI(I\aIcII кыl j(aTa гit Iiit



,,Krc]ilntiil]ll. lI1lll вслIса .1ост2lвка на х]]аIl]Iте_цнIl пl]одукт}I се lIзготвЯ пl]I.]сi\lо-]]l)слitRiu e,]IeH IlI]()l()I(()]l jil

iI(] J\tIcIltIIa Ii1r,1l]чecTBa. itъrI Koitro се прl]jl[rгr1 съпl]оволtIl,еJlIitl локупIеIrI1,I за I(11tIecTBo. cl]OI( Ili:l I(),]tl]()( l

ll п|]()II ]\(l_,i cc1:lTtl(lltKaT }Ia Joc] аtsенIIте cToKIl,
r .I]tlставяrttttе xpaHlI rрябва да бr,дат етllкетиранп съгJIасно tIз}lсItванllя-I,а Hir Рсг,чil\IсIlI (l())

1 iLr9 ]()11 от l5 окгоuврlI 20l1 г. за предоставяtlе,го на лtн(lоllлttrцlIя заr xl)aljll,гe на lltlгllебlt,гс.пllтс.']аtirlltlt
]il \pilнlITe ll IIаре:ба за I1зIlскваIilIята за ет}IкетирiuIето tl Iц]едставяllето ]Ia xl]lrlI}I,Ic. /[I3. бр lt)-| rlr

l] 1],]0].+ г,. l] сII_1а от l З.12.20l4 г,
. 14 з t t,b,ltlt llтслят осlIгурява за своя cl\IeTKa подхоляltl ,I,раI{с]lоl],г пl]ll llзI]ъ j]шва Ilc ] () ]lll ,]l(]clil]]I\l]lc,Lll

базатll rta I3ъзlIоllсttтеля, в раtJките на работrIото BpeNle на Въ,злол<tt,ге;tя Il Ill]1.1 сIlазване ьа Bbll]eIlIllII-]!, \l\

IIl]авIi"ца за дост,],п.
. ll]lсвозrIrlr-е срсдс,Iва и/иллr използванlлl,е съдове за Tl]aIIcIloI)1,Hzl x]]allrl Jla се II()/ulbl])I(tl I LIllclll. lt

дLlбllо съсtояrttrе lI да предоставят условия, които не позвоJlяI]а,г заNlърсяваIlе I]a x]]aIIlITe,

. l lз п сl_,lз BaHllTe от Изпълнителя траIIспор,l-ни средства тl;ябва да OcI.I]'yI)яt]|1'I ,]i1]liI,]ltilIIc ]lil

IIl)е]Jо]ваIIlIте JIl]одукт1I от повреди. както и IIа опаковките. без заьIъllсяваtrе, IIаNlокl]яIIс. l]iIJ|(l,c]la]lc.

]]a]l] }] JlJI RaIJc. l]zrЗJItIВаНе, ОТ ЗаI\,IРЪЗВаНе ИJIИ ПРеГРЯВа}Iе,

. Тilанспоlr,гIrрането IIa продуItтите от )кивотIIнсI(}l произход ла се из]]ъl]швal с 1I)aIIcIIl.)]],l Illl
с1.-)слсl,вit регrlстриl]анtl за превоз на xparlll. съобразrlо из!IсI(ван!tята Tla чл, 246. ал. l от ']atrottil lll

BeTel) l l tlill)HoпJ cItll I U.I I Ic ката деiiности о,] говарящII lta из!IскваI{ията IIа Рег,[а]!1сIIт (ЕО) 852 tlr ]()()-l lir

хIIг!]сII1lIа ,]а xl]allllTe lI Наредба Nq 5 от 25.05.2006 г. за хигrtената за хранIrге:
. ()ttitKoBtcttTe н11 продуктите да са здрави, с ненаI]ушеtIа ]_(яJIост 1.1 подходrtщI.l за трLIIIспо])т{] |]ill lc llil

c,],tl,1-1]e I,IJltя хl]аlIитеJlен )lродукт, с етикети lra български езl]к, сълър)I(ащlI лtlt(tорпtzrцIIя за BII.ria llil
c,],oI(ilTд. lIроlIзводителrI, KaLlecTBoTo, дата на производство !I срока IIа годIIост, I-IpIr устаlltlвл Bittlc ttlt

Ilal]\llUCII1.1e tIa цслостта rla оIIаковка,га, храIIителII}Iте пl]одукти Ilc се пl)IIспIат ll ,iitllгIi]IIIill (ll
L],t,з,lttllтtlт геля. il UIе се връщат се на Изпълllителя, KoliTo о,г своя страна се ]ад,ьJI)I(ава .][а I,1I заN,еll]l с Il(]lJll

. l,\I(o в срок от 5 (TieT) работни днIл от доставката ВъзлолtлIтеля I(OIIcTll1,I]l]a доставсitа/ttlt cl(]](il,]| (,

() гIiJIоIlеIIlIс от KarlecTBoTo и сРОка На ГОДНОСТ, I(ОИ]'О Се !IЗlIСКВаТ, cЫIlIile cJ]eJll]il .Ila Се Il()lli\lC]iяl ()l

l Тзп-l,",ltlll l е.rIя за сl]ок /lo 24 (двадесет и четирлt) часа от коп Ilal IIссъоl-вс I ствlIс,го. ](ill(l l]C]1,1]rl

]]l]о]lз I I] чiltlllI о,I тalзlI делIнос,], I]азхо,ци са за неговil cпIeT](il,

Изготвlrл:
[{1l ctc tt.l t t tp tt
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O'I':

Брадърс Комерс OOfl rp. Стара Загора

уltr\)кдI]Nlл| /lАNlи и г()сподд,

С llасtояtцt),го IIl]е:,Iставя\{е tIiIltlel() Te\tIlltIcc](() il|]c;t,Il();licIIIlc lil lI]lIb.lllclII1c llit
обосllбсllt lIoJlIцItrI JY,:6 : "flосгавtсil liil KoIIcepBIl II лр},I,II xpaIIIIгe.гllllI ttlltl,rlvKгll" tlll
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I] ] li l,jlIlelllIe.

II1lп ttзrlr,лllсltlле Ill]с.цпlстit lla порl,tlка-],а ll(c сс прtI,:tl,р)l(аNlе ,lO(lllo l(blt \l(азillIllятаt Itit
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сIIо l 1]ябва _]tll (]lIltlllc с I]Oc IO I ll]cjl,jl(l;I(cl lI {с,

зхо.t Ila x|latIllгcJllIt,I-1,c Ill]o;t} li I,1l,

1 C1lorc }:l lI,tllъ,lIlelttre ll1l IlO|) lrrt Kil'fil l |,j (lccrt/ rtccclIlt ot ]til I i1,1il lla] IlO;lllIlcBi]llcl()

lla ]ltlt LrBtlt'l tl]lll Ло и:](lерпRаIlс Ilil l(о]Iичсс]l]0l(), 
_

].llItчltltll1lII']Пl'.IllelIIIe-IlOcIaBtitI].etla\llltE{tIlc]I]l}']IcIIl]o.L),l(IlllIlcccllЗBl'llllII]aI
IlO ,}ilяl}liа llil IJ-t,з]lоit(lt l сJlл,

4, Срок !ir /locTal}K:r - jK) ,i /-гl)lI/ Ka,]lcll]tapltl1 _,tllи" c(lttlirI]O оI ]taIttlil llil Il():I) tlilI]i\Ilc

llil ,jilяltKx,] it оl [,lэпыtltttlс.]Iяl,

5. Ilоl,tъ,tкаrlа tltc сс ll,tlIb]ll1,11}il lIllсз Itcl]иO,цlttlll1,1 _:tocl ill}KI,1 l] l((),]ltlllcc'l I]1l, olll)c,lc-IcI]lI

l} IlзIll]alllatlи.].c:K, 1,1зпълrrrпсля 
,]ая;ки. сl,обl)азtlо Il)rl(лlIIс lla..IipltKcJl" l-,i\l(,

(l. i\,Iясrо IIil jlocl ilвIiд: ;i;i; а;;,,; ,,,. lrn,uuл,ir",,rI /llll|tогсрrIс 2()l7l в ,,Бplrltc,t"

Ii,'\/(, гр.l-ьLlъбоl}о - lt }вьп l,I)ajtil, ()б:L C,l аlrл 'lir1,o1ra,
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S- lallatlrlrpaltc. tIe tце OTcl,pltllлI]ilNIe заt It|lIIla c\tcIlia IItlяRILп]lIс сс IIс.:t()сIitIъtllI.
\ a lilllt)l]cllll IlplI Il|]C.-lirBalIcI0 IIа \[]alIl1-I,сJIIlllIc Ilpoji} кl,и IIJlll Il1-jil,clI() II()rlBIIjIll сс clil]lIIt1
Itc l(]c ГilIl]llII В Пl]С_lRl1_1С]IИIС За I'()Ba СРОl(()RС.

()- ('рок ]а ]а\lяltа Ila .:l()cl,alBelItI ltскачссl,RсlIlI. IIесrl,гtlвill)яltlll tllt llt-iic llllttttttlc
clal1.lal]-i,ll xl]atI}IIcJllIll п|)одукти. с Ilap)lUcIIa ltя,lосI lI|l 0Ililt(ORl(alal ll lIcIlb,Illl()
clllI(cIItpi,lI]ll I] |)itlIKItIe tra 24 (l1Ba_l1ece-t, lI (IcTl.|l]ll) rlitczl ()l, l(()lIcl,ilIlIl)itlIc Ila

liссl,оlвсгсtвrIсто. l(at0 Rсиtlки пl]()ll]TlILlillttll t]l tilllt Icii}l()cl, l]азхо,,Ill cil ,]а l]cl oBi]

c\lc гl(it.

l() /(Llставеrrите ви.цоl]е ll l(о-illlчсс IBal \l]illlllIe]llIll Ill]L]jt)lillI Lllc cit cl]IjILlctl()
lt]IIcl(г]illI()0,0 o-r [Jr,з_lltt)tпr,с-qя l(ачссtв() l] lllc ()lIoBaprlI lla jlciiclпallltttc cгill1.1it|)llI. l,.lllr
lll]iI lclilItoBclI() OгI(J]OlIc}Itlc. c1,1lllIlc llte бt,.lttг l1,1,1ltcltcltll lIilII1,]lIlO l] |)aIIl(1.1 Ic lIil C]J(lIi1,1

JI() IotIl(a 9 clt l titc l il я ttlсl,гtl пt]еjlл())l(сIJtlс.
ll.,J(tlс-l-авяtllllс \I)a! lt.tl cjI Ill] I]l)одуl(ги lIlc t)lг()ваl]rlI Ita IlзIlcl(l]i]lIllrIIzt llit Зitt<oltit з:t

\l)alll]Ic ll llз,цадсII1.1,tс l],t,з ()cIl0Rit lIa lIcI(] |,о]lзitI(о|l()вl] lI()l]пla,Itll]llll lll(i()Be.
l]. Y,taclllltKl,r. KoiiTtl прслставляваIl IlNla 1-1lt зllабtl,гсtlа lt BlIc]ц]clla IlДССР crtcrclla

]а _\,I]l)aI]jlcIIt.lc бсзtl гlitс I ltlcTTa lIa \paIltIlc. (aI(o с пl)илоп(t]лIо)
I З. Г I1lllслlаrlе IljtaIlt|]lIelo It|l .llOc-IltBeIIlIlc xplrl Iиl ejlI ]1,1 Illlojl} liIlL lJ сс It lp,1,1]llll]lt Il clrl)K'

,Kl ]() ,,trrll cJlc.|( ll]лаt]аllс lra t|lat<,tlpa 0l)llII!Ila]I. lI,}rla,lLcIlit сьIjIасII0 .rл. |_3_i or 'l/{/[t_'.

Llt\cIl]alIII0 IIо,цпtlсаlI lli]ItcNl0 лрсл[ll]а-Iс,]lсIl lil]()I()lt()jl l.i Ill]c_tcli]l]яllc ll|] .tlllllrlllIiI
tIlatil_rpa. Сllокът за IlJIаlцаltе ,}aIlOtIBa .lla lcllc ог.Ilа,iаIа llil lI()c]lc,ltllO lil]c_tc]aI]cli]Irl
1(r |i\ \IciI l ,

]alto,зtta,гtt c\Ic }l пl]liсNIitN|с cjIc;llltl.t]c ),слоRl|я lta I]L,l;ltllKttlc_ltя:
Jrtr,tlt.tcctBalгa II()сочеI]лl в 'I'extttt,lecltaгat сtlсltи(lиttltllttя Ilil lll,|)btlh1llll cil

()l)]lсllгlll]оl]l,чtlll. t<alir lJъзлоitilltеJIяI lIe е.lл1,)I(ен.ца зilявtI lI пол}tlrI ltrlJlOlO l{O,]Itltlecll]O
lI() lI]]c.l\IcI,il lla lI0l)btlliaTa }l lle IlOc}1 о-Iгов()рrIосI за,I()ва,

- ll1llt llзпr,:lltсtIltс IIiI :tогов()|]iI I] ьзllоiltпr,с:tл c1.I зilIIitзва II|]aIJ(lIO .ta IlilNIajlrIR|l lIJIIl
\ I]c,,lIILl|tBlt K()Jt l] чсс Iво-г0 IlO OI,llc]IIl11 l]ll.:(0Bc \l)alll1Ic]]llIllc Ill)o.11,1(Ill R |lil\Il(lllc lliI
обtl(а l а сr,tliittос,г lla ]tог1.1воl]а,

- IIсtlбхо.цltлlt.llс B{,l.,lOI]c ll I(OJ] l.] tlccl,Ba x|)lllII]lejIIlll Ilpo.1\l(Ill lIlc сс lloc(),IBill I}LB

]}сякLt коIlкl]с,гIIа заrlвка Ilil Вr,з-,ttlil<и tс:tя

llри,lltl;ttсlttlя I(bNl Ilpc](Jlo)Kell1.ICIo,}д Il,]IllrJl]ICl]I{e ]Iil II()рьIll(ага:
I l ь ; t t t tl ;t l tl t t 1 l I il . \,Iib;llloIlOlttat]atllo -Ilиllег(). п(),:IIttIcBillIL() IIl)c]Illl())l(clll1c l() tt;t Y.litcl lllltclt

ll lLлjlilIa cRl)|)}atlIa с IIсго,цокуNlсllli]tLItя. Ir с.lrчJй. Llc llcc ]itl(()lIclI lIl]c,jlclaI]I,IIc,I.
'3абс_rIеlttlrа: tll;c О l()l]tl ]llIlLc llc С ]illiolIcIl II|lc.'lcIllI]!lIc]l
()ttиcBlt г сс tlc tt.l

,/(1l1,ги,roKylrc

/laTa: I1.10.20
IIo_,tllttc:

I'co1-lt tt I'ctlllt lt

( tlllc tt t|talllt-tllя)

I},l,зJl())I(llIсJIлl с r.t,lttcKall lto 1.1 6
Ill)cIlcl{Ka lla \'lac lll1.1lt:t



5.(r. ОБРАЗЕЦ 1,IA ЦЕlIОtsО tIРЕДЛОЖЕII1,1Е ПО ОБОСОIiЕllr\ IlO']lllllIJI .i\! 6:

"Л()СТА l]КД I,IA I(OHCEPBlI И ЛРУГ1,I XPr\I l tl'ГЕ jI fI !I II Р()ДУК'I' ],| "

l[O:
"БPl,tltliJl" Едд_ гр. гълъБово

0Т:
Брадърс Комерс ОО,Щ., гр. Стара Загора

уl]АжАЕми дАми [| господА,

l}r,B вlrr,зttа с обявената обществеlrа порьчка с ll|]с.цNlс,г, ,,ЛOс,I,лвкltга ,,u *1rr,,,,,r,"J,,,,,
ltlro.rl,Kтll".peф. ЛЪ KC-O1-20l7-0l, обявсllа чрсз ttвалиdlrtкацисltlllа cllcTcпla. IJtl

II llедстаI]я Nl е tlашеlо tleHoBo Ill]едJ]оже}lис за Обособенаt ltозицlrя Nq 6: ",Щос-l:tвl<zr lla
liOI Icepl]l.] l t дl)уги xl]a}l итс;t l l ll п 1-tодук-l,и". както следваt:

l, Ilрсдлагаrtе за Ilзпълнение пре,цl\1с га rta сlбособсllата позлlLlпя. l] c,1,oIl]ctcTl]14c с

\,c,ll()t]ltяlil на обttlествеttата поllъчка. обIца lleпa в ] l)il,tirrc|) I|a I[l(l3.12.пB.
(cJloBt]\1: х1.1JIяjlа осемстотиll utciiccT lI tI]lI леt]а ll _lt]Jllaлecel,cT()Il{llKll,) .цсва беl лl(С,
l(ол lo BlcIloLlBa:

Л!]

Ilo

l]ед н а tI пtсl to вап tl е изltсквашlIп ]а качсс гво Nlя Dка I(о",ltlчсство

liл. tletta в
ltcBa бс r

ддс
сl oii ttoc t lr

.цсва бсl Ддс

l lh|lcBlrrtц с rl. tкл

I'aзt|lucoпrclt tr Kr t rtlt о r ()_З()()

Kl , _l() ().5()()Kl . I{a,lcc lBo
ll L|)Bo, rl)|)Ilil llc,ll]. ] c,Illoc l

бпс гра. б_ tc,, к ritc t,. t t it.

\cJl\Ic I иtlccl(jl ]1l1l]()|)clll1 h

с lсDli l]I ]иpllll11

l2

2,50 ]0 00

l(ottccllBa t tоtlсч

pa;tpacoBriir ot (}.6i,i() 
, к) IKl.

качссiво lI1,1)llo

с l]ullIlo\lcl)llo Iliц),I ]alll]
lc,Iclltl\ lLи_

\c|)\Icl. lat lк)|]сllи l] с lcl).

264

L j_5 ].ý6 4()

,rlrlrt.lrrtlpc

1la;(lacorrKa ot ().6|,t{).lo l Kl.
\cpIlcI лlIсски ]irt Rоl)

и с т сl,]и,Iи lп|)ullи. \o\lolcllllil
c\lcc. 1.1a, ll(ll Kollcl!c l сlll(и'l I ]2

t / (tlrr.KorrccpBa

pll(lacoBKa Llr (]_(rll().l(l IKl
ttci]c tcttlt- Kit,t

l1 b|]l](}.lLc ll1. IIc|lпcIlll_ J_l|]llIlI.J

ol c,(}lIl col)l.]a.Jc!llc l(l\lл l.
;lt.tltBKд_ бсl

,\ l illll(a.\cl)\lc l llI lccl(]]

JiL lBol)clTIl !l с lc]ll1.1lll11]l

]ll4

lIq -1_S (; 9(l



] l(orrc. lc.rctt (lacr.t

|)a'J()lcol!K|t () l ().6ll()-t() lK|.
l(all. lI bllBo

lll\ lIl\.lI(l1 Ilc lи и"lи
]lirn! lirllH.c бllс lPll

la- lлl]Iiil.\cl]\lc l l],lcclill
,1llK)|]cllll и с l c|]l1- lH l и l)i] lllL

|2

1,4() l 6,3 ()

l(ottc t<ltcc,tи

l(|)ac lавllчl(l]

|]il](i)llc(lBKa ()l ().6ll() ц) |l(l.
l(0,1,

lI l,|]по_ll]ltlб ltI ll1lc.lIlo
c,-llIill(Bи llo lo.1c\IlI l1 с

ll|)и,llla \|)\ l lI(,

rtcccctl час t. с бltс tlla
]a-lllBl(ll_ \c|l\l'clll(l|]cIlll л

с Lclll!.l

12

1{r2 lI66.1

,]IK) lclIliIlil ||о JjC
01-20Ll

pir;tlllctlttIca о t l)_]()() L() lKl.
T(1lIl.

llbi)пo.c. tIloPo Llla. Ir,clll.
(lиrlо п.ttt с lpo c\1-1rllll \lacil

llcl1l]cll llltrl и cllcILrt(),l}K\c.
\cI)\l. jll l R()ll l]

с l сl)I1.1и lи |)1llIл ]60 799 20

]. l-,ltttllrl,tltиTc l{clttl tIa п|]одуlситс Itc I]одjIс)I(ат lIa

tl']l]lljl lIеllИе }Ia ДОГОВОРа.

al(,l-)raJIlI за Ilи,l за IIcpllO,rlir IIа

З. II1lсллагаrlата trбtца цсIlа з2 !lзлl,лlIсIIIlс IIа порl,tIка-га BI(JlIotItta всl.tчк1.1 I)азхо,illl Ilo

,,Lос,гаRка DDP база lla [J],зло)l(l1,1 cJ Iл /1,IHKtTleprlc 20l7l в ..Брrlксл" Iiд/[. гр, I 
'l,,,l-r,бо во -

1,1 зtз t,tt г1-1а]lа. обл. Стара Загора.

.,l. l] сл.r,,rаii. lIc б],]1с огк]]иlо llccb()IBeIcl,BtIc NIerI(.Il), lll]c:llIo)(cllll]c c]tLlll]lLlllll L(cIIlI ]I

()бII(аl[l стойIlост. t]ol]a.llll _цоlIусIlаIа IcxlItltlecl(a I PelllK|l ()I IlallIil c]l]aIIil. cNIc cbI lItlcIlll

I]t,з:ltlilсttr,слят jlакласиI)аllаu]аrао(hертаrlаба]апрсд,поп(сlIlIIсlI0-tltlсl(}1 l{cllIl.

-5 l I1lc. Utrlilcctlltlc I{ctIll са оllредс,j]еIIl] Ill)I] IlъJlll() сl)() Iвеlu l влс с \;с.l()ltllя I а за об|)а ]\ RilIic

lla lIllc.t.]lalalIaIit цсlIа oI дoKyN]clIlilItIlrlIa IlO lll]oI(cJl),l)a[a.

(l I (ctltlTc са,гR,lr|]дI.1

l1.1il lC)I(llll

/ [tltt1,1tct гrаl1llя га

/laTa: 09,0 1.20

Гltr.lttltc:

l сrlllги l'cop

cil оовьIlзаlIп с I(|ll(BlIIo tI_,ta с j(|-)) гl] \crl()I]lIя. ](l)c:lllllII] ]I

lj llil ГIjIalll:llIc lI l'al]alIILllll. ()СRС]l ll']I]IllIIl() \'I]()l\lcIlaIlIIc в

ll!1rc (hull Illrt)

/




