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ЧАСТ I. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ И
ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

1.1. С тези правила се определят условията за провеждане на процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне
на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните,
общ. Баните, обл. Смолян при условията и по реда на глава VIIIa от Закона за обществените
поръчки.
1.2. Основание: Настоящата процедура се провежда на основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП.
1.3. Вид на процедурата: Публична покана за сключване на договор за доставка на
хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от
1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян.
1.4. Срок на изпълнение на поръчката: Договорът за доставка на хранителни продукти и
хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на
СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, който ще бъде сключен въз
основа на провеждане на процедурата, ще бъде за период от две години (крайният срок на
проект BG 051РО0001-3.1.06. „Подобряване качеството на образование в средищните
училище, чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” по ОП РЧР е 30.06.
2015 година. Удължаването на срока на проекта или стартирането на друг проект с
подобен предмет по ОПРЧР или друга програма не е предпоставка за прекратявена на
настоящия договор или предоговаряне на условия по него). Доставките се извършват само в
учебните дни от годината. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 360 дни.
1.5. Обем на обществената поръчка. Обемът на доставките на хранителни продукти и
хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на
СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян ще бъде в зависимост от нуждите
на възложителя през периода на изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение
да заявява доставка на хранителни продукти и хигиенни материали в случай, че такава нужда
не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира каквото и да
било обезщетение за това, че не са му възложени доставки. Общата прогнозна стойност за
потенциалните поръчки за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за времето
за изпълнение на договора е в размер на 75 000,00 лева без ДДС.
1.6. Място на изпълнение: Мястото на изпълнение на доставките по настоящата процедура е:
Складовете за хранителни продукти на Ученическия стол на СОУ „Христо Ботев” – с.
Баните, общ. Баните, обл. Смолян
1.7. Начин на плащане на доставките: по банковата сметка на изпълнителя след представяне
на фактура и приложени към нея приемо-предавателни протоколи за извършените доставки на
хранителни продукти и хигиенни материали.

РАЗДЕЛ 2. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

2.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко лице или
обединение от лица, което отговаря на предварително обявените условия и притежава
технически потенциал, ресурси и организационни възможности за срочно и качествено
изпълнение на поръчката.
2.2. Не могат да подават оферта участници, при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са
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свързани лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация или които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
2.3. В случай, че офертата е подадена от обединение, всеки участник в обединението трябва да
отговаря самостоятелно на изискванията по т. 2.2.
2.3.1. Едно от лицата, участници в обединението, следва да бъде упълномощено да
представлява обединението.
2.3.2. Отношенията с обединението по повод сключване на договора, кореспонденцията,
разплащането и всичко останало се осъществява между възложителя и представляващото
обединението лице.
2.3.3. Всички участници в обединението са поотделно и солидарно отговорни за посочените в
офертата условия и изпълнението на договора за възлагане на обществена поръчка.
2.3.4. При представянето на офертата от обединение се представя задължително и договорът за
учредяване и нотариално заверено пълномощно за упълномощаване на представителя.

РАЗДЕЛ 3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ХРАНИТЕ И ДОСТАВКИТЕ

3.1.. Доставяните хранителни продукти трябва да съответства на изискванията, посочени в
настоящата документация и приложенията към нея в проекто-договора и специалните
изисквания, посочени в т. 3.2. и 3.3. от настоящите условия.

3.2. Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания:
3.2.1. Да са висококачествени и отговарящи на всички изисквания на националното и

европейското законодателство в тази насока;
3.2.2. Качеството на стоката да бъде потвърдено със заводски сертификати и търговски

документи;
3.2.3. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. на

Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата;

3.2.4. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на
Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците;

3.2.5. Да отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;

3.2.6. Да отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на храните от
25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните.

3.3. Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да доставя хранителни продукти
и хигиенни материали по предварителна заявка за седмицата (веднъж седмично след
предварително уточняване за ден от седмицата) на следния адрес: СОУ «Христо Ботев» - с.
Баните, Ученически стол, ул. Иван Вазов №10, между 13,00  и 14,00  часа.
3.4. Хранителните продукти, за които се изискват опаковка при доставка, да бъдат със
съхранена такава, която да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя
органолептичните му характеристики.
3.5. Хранителните продукти да се доставят при необходимите хигиенни изисквания и
подходяща температура на превозното средство, което да бъде сертифицирано за тази цел.
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РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВОТО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

4. Изисквания.
4.1. Всеки участник трябва през последните три години (2012, 2013 и 2014 г.) в зависимост от
датата, на която е учреден или е започнал дейността си, да е реализирал оборот, който се
отнася до предмета на поръчката, не по-малък от 70 000,00 лв. В случай, че участникът е
обединение се приема оборотът, реализиран от всички участници в обединението.
4.2. За доказване на икономическото и финансовото състояние всеки участник следва да
представи:
4.2.1. Финансови отчети съгласно изискванията на  Закона за счетоводството за 2012, 2013 и
2014 г.
4.2.2. Справка – декларация за общия оборот на участника за 2012, 2013 и 2014 г. и
специфичния оборот, който се отнася до предмета на поръчката, т.е. оборота от дейност,
сходна с предмета на настоящата обществена поръчка, съгласно Приложение № 3 към
документацията.

4.3. Когато участникът е обединение, изпълнението на изискването по т. 4.1. се доказва общо
за обединението, като всеки един от участниците в обединението представя съответните
изходящи от него документи, а съответните показатели на всеки член се сумират, като по този
начин се получава общата стойност за участника.

РАЗДЕЛ 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ
ВЪЗМОЖНОСТИ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

5.1. Изисквания.
5.1.1. Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или

наета база, регистрана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на
Закона за храните.

5.1.2. Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или
наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ.

5.1.3.  Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или
граждански договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две
лица, едното от които снабдител, а другото - шофьор за управление на превозното средство, с
което ще се извършва доставката на хранителните продукти и хигиенните материали.

5.2. За доказване на техническите възможности за изпълнение на поръчката
всеки от участниците представя:

5.2.1. Документ за собственост или договор за наем за складова база или
хранителен обект, както и Удостоверение от РЗИ или БАБХ за регистрация на хранителен
обект по чл. 12 от Закона за храните.

5.2.2. Документ за собственост или договор за наем за МПС, чрез което ще се
извършва доставката на хранителните продукти, и регистрация от РЗИ по реда на 3, ал.3 от
Наредба № 9 за условията и реда за създаване на публичен регистър на обектите с обществено
предназначение или от БАБХ по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринаромедицинската
дейност и чл. 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004.

5.2.3. Списък на екипа, отговорен за изпълнение на обществената поръчка,
придружен от трудови и/или граждански договори или други документи, удостоверяващи
ангажираността на посочения екип за изпълнение на настоящата обществена поръчка,



5

придружени с дипломи за завършено образование и/или други документи, удостоверяващи
квалификацията на членовете на екипа (шофьор и снабдител).

РАЗДЕЛ 6. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ, ПОДАВАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА
ОФЕРТАТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.

6. Общи изисквания
6.1. Офертата и цялата документация, включена в нея, трябва да бъдат изготвени на

хартиен носител, на български език, а документите на чужд език да се придружават от превод
на български.

6.2. Всеки участник може да подаде само една оферта.
6.3. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника, или от изрично

упълномощено от него с нотариално заверено пълномощно лице.
6.4. Всички страници се подписват от лицето, представляващо участника или от

упълномощеното съгласно предходната точка лице.
6.5. Офертата се представя от участника или от негов надлежно упълномощен

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез
куриерска служба със съответно известие за доставяне. В случай, че офертата е изпратена по
пощата с обратна разписка или с куриерска служба, то изпращането й трябва да бъде така
организирано, че да гарантира получаването й от възложителя до изтичане на крайния срок за
получаване на оферти.

7. Всички документи се представят в копия, заверени от представляващия участника
или изрично нотариално упълномощено от него лице. Всички документи на чужд език следва
да бъдат представени в превод на български език.

7. Изисквания относно цените.
7.1. Цената на хранителните продукти и хигиенните материали се формира на база единична
стойност на всеки продукт, което участникът предлага да доставя през периода на изпълнение
на договора си, описано в техническото му  и ценово предложение за изпълнение на
поръчката, попълнено в съответствие с Приложение № 2 към настоящата документация.
7.2. Цената на продуктите трябва да включва всички разходи по доставката й до мястото на
доставка, посочено от Възложителя по настоящата документация.
7.3. Предлаганата единична цена е твърда и не подлежи на преразглеждане. Участникът е
единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите
цени.

8. Предаване и получаване на офертите
8.1. Предложения се приемат до 09.04.2015 година. От 08.00 часа до 17.00 часа, всеки работен
ден, в сградата на СОУ «Христо Ботев» - с. Баните, стаята на деловодството, ІV етаж.
8.2. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на
получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
8.3. Възложителят не приема и връща незабавно на участниците оферти, които са представени
след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези
обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходната точка.
8.4. Участникът поема всички рискове по предаването, включително форс мажор.
8.5. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или негов представител
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лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.

9. Съдържание на офертата.
9.1. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а ако е физическо
лице – копие от документ за самоличност.
9.1.1. При участник обединение, което не е търговско дружество, се представя копие от
документа за създаването му.
9. 2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние – документите по т. 4.2.1. и
9.2.2. от настоящата документация.
9.3. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация – документите по т.5.2.
от настоящата документация:
9.4. Оферта по образец.
9.5 Проект на договор – не се попълва, но се парафира на всяка страница – Образец;
9.6. Попълнена количественно-стойностна сметка в съответствие с Приложение №2 към
настоящата документация, включваща видовете доставки, предвидени за изпълнение, съгласно
изискванията на документацията за участие в настоящата процедурата

РАЗДЕЛ 7.  КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ И УЧАСТНИЦИТЕ

10.1. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, подали оферта за
изпълнение на поръчката, са в писмен вид.

10.2. Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се връчват
лично срещу подпис или се изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка или по факс
или по e-mail с потвърждение за получаването му.

РАЗДЕЛ 8. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

11.1. Офертите се разглеждат от специално назначени от Възложителя длъжностни лица,
които следва да отворят офертите по реда на тяхното постъпване и да проверят дали са
представени всички изисквани документи и доколко офертите съответстват с други
изисквания на възложителя.
11.2. Офертите, отговарящи на изискванията на възложителя, се оценяват по методиката,
указани в ЧАСТ ІІІ от настоящата документация.

РАЗДЕЛ 9. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

12. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за
изпълнител, съответстващ на проекта за договор, представен като Приложение № 5, в който се
включват задължително всички предложения от офертата на участника, въз основа на които е
определен за изпълнител.

ЧАСТ ІІІ
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
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ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

13. Оценката на офертите на допуснатите до участие в процедурата ще се извърши по основен
критерий „най-ниска цена”

ЧАСТ IV.

ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ ОТ ДОКУМЕНТИ.

1. Приложение №1 – Оферта;
2. Приложение №2 – Сведение за кандидата;
3. Приложение №3 – Количествено-стойностна сметка;
4. Приложение №4 – Справка относно оборота от сходна дейност
5. Приложение №5 – Декларация онтосно изпълнените договори
6. Приложение №6 – Декларация по чл.47, ал.1 и ал.5, т.2 от ЗОП
7. Приложение №7 – Декларация по чл.47, ал. 2 от ЗОП
8. Приложение №8 – Декларация по чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП
9. Приложение №9 – Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП
10. Приложение №10 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
11. Приложение №11 – Декларация за приемане на условията в проекта на договор
12. Приложение №12 – Техническа оферта
13. Приложение №13 – Ценова оферта
14. Приложение №14 – Проект на договор
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Приложение № 1

ОФЕРТА

До
“..................................................................
..................................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

След като се запознах с условията за възлагане на обществената поръчка доставка на
хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от
1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, от името на
представлявания от мен участник, заявявам:

1. Изразявам желание да участвам в процедурата за определяне на изпълнител на обществена
поръчка за доставка на хранителни продукти и хигиенни материали за приготвяне на обяд за
нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните,
обл. Смолян.

2. Приемам всички условия за участие в процедурата, като при подготовката на настоящата
оферта съм спазил /а/ всички изисквания за нейното изготвяне.

3. Тази оферта е валидна за срок 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.

4. Доставяните от мен хранителните продукти са качествени и в съответствие с всички
санитарно-хигиенни изисквания, за което предоставям необходимите заводски сертификати и
търговски документи.

5. Транспортирането на хранителните продукти отговаря на хигиенните норми и ще се
извършва с лицензирани и предназначени за тази цел превозни средства.

6. Цената на предлаганите хранителни продукти и хигиенни материали включва всички
разходи до указаното от Възложителя място за доставка.

7. Предлагам следните възможности за рекламации при установяване на липси или
некачествени храни и/или хранителни продукти:
...............................................................…………....……………............................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

8. Приемам изцяло приложения към документацията проекто-договор.
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9. Към настоящата оферта прилагаме всички изискуеми документи по Закона за обществените
поръчки и утвърдените от Вас условия за участие.

Име: ..............................................................................

Длъжност: ................................…................................            ......……………………
        подпис и печат на фирмата
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Приложение № 2

Предмет на поръчката: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ
МАТЕРИАЛИ ЗА СТОЛА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ,
ОБЛ. СМОЛЯН ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ
КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН”

СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА

1. Фирма/ наименование/ на кандидата:..............................................................................
....................................................................................................................................................

2.Седалище и адрес на управление:.......................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
телефон:..............................факс:........................ телекс.........................................................

3. Лице за контакти..................................................................................................................
длъжност....................................................................................................................................

Адрес..........................................................................................................................................

телефон......................................................................факс.......................................................
Лични данни..............................................................ЕГН.......................................................
л.к.№...............................................................................издадена на......................................
от................................................................гр...........................................,от............................

4.Обслужваща банка................................................................................................................
 Банков код...............................................................................................................................
№     на сметка, по която ще бъде възстановена
гаранцията........................................................ титуляр на
сметката...................................................................................................................................

Дата..................2015 г. Подпис и печат...........................

Приложение № 3
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КОЛИЧЕСТВЕННО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА,
ВКЛЮЧВАЩА ВИДОВЕТЕ ДОСТАВКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, СЪГЛАСНО

ИЗИСКВАНИЯТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ЕДИН МЕСЕЦ

№
по
ред

ВИДОВЕ СТОКИ Единична
мярка

Количество Единична
цена

Общо

1 Хляб бр. 360
- „Бял” бр. 120
- „Пълнозърнест” бр. 120
- „Типов” 120

2 Пилешко месо кг 20
3 Пилешки бутчета кг 100
4 Пилешки супродукти кг 15
5 Кайма кг 80
6 Риба кг 50

- Скумрия– обезкостена кг 25
- Бяла риба - филе кг 25

7 Свинско месо за готвене кг 15
8 Телешко месо  шол кг 60
9 Карначе кг 25

10 Сурова наденица кг 25
11 Кюфтета и кебапчета 0,60 гр бр. 640
12 Масло кг 10
13 Олио – 1 литър л 30
14 Брашно кг 15
15 Ориз кг 45
16 Захар кг 15
17 Макаронени изделия (0,400) бр 30

- фиде бр 15
- макарони бр 15

18 Леща кг 10
19 Фасул кг 10
20 Сол кг 10
21 Оцет л 12
22 Червен пипер кг 25
23 Яйца бр. 360
24 Прясно мляко

(пастьоризирано)
л 60

25 Кисело мляко (0,370 мл) бр. 600
26 Сирене бяло саламурено кг 8
27 Кашкавал кг 5
28 Какао бр. 10
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29 Нишесте бр. 50
30 Гювеч консерви - буркан –

0,680 мл
бр. 24

31 Домати консерви – буркан –
0,680 мл

бр. 60

32 Грах консерви – буркан –
0,680 мл

бр. 12

33 Зелен фасул – буркан – 0,680
мл

бр. 12

34 Лютеница – буркан (0,330
мл)

бр. 60

35 Плодове кг
- ябълки кг 100
- банани кг 100
- портокали кг 100
- грозде кг 100
- мандарини кг 100
- киви кг 30
- череши кг 30
- ягоди кг 30
- диня кг 50
- пъпеш кг 50

36 Зеленчуци - пресни кг
- маруля бр. 60
- моркови кг 40
- домати кг 50
- краставици кг 40
- кромид лук кг 80
- зеле кг 120
- картофи кг 100
- спанак кг 20
- чушки кг 25
- червена капия кг 25
- пресен магданоз - връзка бр. 40

37 Подправки
- Черен пипер бр. 5
- Кимион бр. 5
- Чубрица бр. 5
- Джоджен бр. 5
- Канела бр. 5
- Лимонена киселина бр. 5
- Магданоз сух бр. 5

38 Хигиенни материали
- Прах за пране (за
автоматична пералня)

кг 5
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- Прах за ръчно пране 0,500
кг

бр 5

- Тест – гел бр. 20
- Гланц бр. 5
- Зебра бр. 2
- течен сапун л 5
- Таблетки за дезинфекция кг 1
- Тризон бр 5
- Течен препарат за
дезинфекция на под

бр. 5

- салфетки кухненски
(ролка)

бр. 5

- хартия кухненска бр. 5
- фолио кухненско бр. 5

Име: ..............................................................................

Длъжност: ................................…................................        ......……………………
          подпис и печат на фирмата
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Приложение № 4

СПРАВКА
относно оборота от сходна дейност

Подписаният /-ата/ .................................................................................................................
име презиме фамилия

ЕГН ................................., л.карта № ..............................., изд. на ...........................г.

от МВР - ............................., в качеството си на законен представител на

.................................................................................., ЕИК .......................................................

с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, че:

през последните три години представляваната от мен фирма има следният общ оборот и
оборот, сходен с този по настоящата обществена поръчка:

Година Общо оборот  без ДДС Оборот сходен с
предмета на

обществената
поръчка без ДДС

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Известна ми е отговорността, предвидена в Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.

Дата ............................ Декларатор: ............................
подпис
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Приложение № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
относно изпълнените договори

Подписаният /-ата/ .............................................................................................
име презиме фамилия

ЕГН ................................., л.карта № ..............................., изд. на ...........................г.

от МВР - ............................., в качеството си на законен представител на

.................................................................................., ЕИК .......................................................

с настоящото

ДЕКЛАРИРАМ, че:

през последните три години представляваният от мен участник е извършил доставки на храна
за ученици по следните договори:

№ по
ред

Контрагент /Купувач /
(наименование, адрес и телефон)

Дата на сключване и
срок на действие на

договора

Приблизителна
стойност на договора

1.
2.
3.
4.
5.
….

Известна ми е отговорността, предвидена в Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни.

Дата ............................ Декларатор: ............................
подпис
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Приложение № 6

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 1 и ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………………………………………....................................
                                                         / име, презиме, фамилия /
...............................................................................................................…………,
адрес гр.......................................................................................................................................
........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от
......……………………., на ............................., ЕГН ………………………… ......в качеството на
........................................... .............................................................................................................

 (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно чл.47, ал.4, т.1 – 6 от
ЗОП)

на ....................................................................................................................................
(наименование на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда /осъждан съм, но съм  реабилитиран/ за:
    а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
    б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
    в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
    г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
    д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм обявен в несъстоятелност / Юридическото лице, което представлявам, не е
обявено в несъстоятелност.

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове / Юридическото лице, което представлявам, не е в
производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и
подзаконови актове.

4. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за  предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси / Представляваното от мен юридическо лице не е сключило
договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за  предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.

(попълва се от само от лицата, които представляват участника съгласно съдебната
регистрация)
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Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане
на обществена поръчка.

            Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от

Наказателния кодекс.

..........................                               ДЕКЛАРАТОР : ...........................
/подпис/

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение

на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.
                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и
декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено

отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при

липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическо лице търговец;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които

представляват кандидата или участника;
              7. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице

има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват.
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Приложение № 7
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………………………………………....................................
                                                         / име, презиме, фамилия /
...............................................................................................................………….......,
адрес гр.......................................................................................................................................
........................................................................... л.к., №……………………….., издаден от
…………………., на ............................., ЕГН …………………… ......в качеството на
.....................................................................................................
.........................................................................................................................................

(изписва се статута на лицето, което попълва декларацията)

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Не съм в открито производство по несъстоятелност, не съм сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намирам в подобна процедура
съгласно националните закони и подзаконови актове, включително дейността ми не е под
разпореждане на съда, и не съм преустановил дейността си.

 / Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по
несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.
740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не
се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
включително неговата дейност не е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът
не е преустановил дейността си.

2.  Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението

/Представляваното от мен юридическо лице не е лишено от правото да упражнява
определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението.

           Внимание: В точки 3 и 4 се съдържат две различни декларации, поради което

следва изрично  да се отбележи вярното твърдение.

3. Представляваното от мен юридическо лице НЯМА задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището му, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно правните норми на държавата, в която
съм  установен

Или:
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4. Представляваното от мен юридическо лице ИМА задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от
Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището му, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или
има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно правните норми на държавата, в която
съм  установен

Внимание: В точки 5 и 6 се съдържат две различни декларации, поради което
следва изрично  да се отбележи вярното твърдение.

5. Нямам/ Представляваното от мен юридическо лице наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5
години.

 6. Имам / Представляваното от мен юридическо лице наложено административно
наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5
години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане
на обществена поръчка.

          Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от

Наказателния кодекс.

..........................                               ДЕКЛАРАТОР : ...........................

Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.
Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение

на поръчката, декларацията се подписва и от  подизпълнителите.
                            Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията по т. 2 се прилагат и
декларации се попълват от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, а именно:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено

отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а

при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при

липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – за физическо лице търговец;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които

представляват кандидата или участника;
              7. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице

има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда
процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат
самостоятелно да го представляват
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Приложение № 8
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.47, ал. 5, т.1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният………………………………………...................................
                                                         / име, презиме, фамилия /
.................................................................................…………………………................,
адрес гр......................................................................................................................
....................................................................... л.к., №……………………….., издаден от
……………………., на ............................., ЕГН ………………… ................................

Д Е К Л А Р И Р А М :

Като член на управителен орган/ на контролен орган/ временно изпълняващ  длъжността
член на управителен орган или на контролен орган/ прокурист/ търговски пълномощник

(подчертава се вярното твърдение)
          Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в

неговата организация.
       Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане
на обществена поръчка.

      Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313

от Наказателния кодекс.

 ..........................   ДЕКЛАРАТОР : .................................................

гр. .................                                              /подпис/

Забележка:

1. „Свързани лица” съгласно § 1, т. 23а от ДР на ЗОП са:роднини по права линия без ограничение;

роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;роднини по сватовство - до втора степен

включително;съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; съдружници; лицата,

едното от които участва в управлението на дружеството на другото; дружество и лице, което притежава

повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството; лицата, чиято

дейност се контролира пряко от трето лице;  лицата, които съвместно контролират пряко трето лице."
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Приложение № 9

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за възлагане на обществени поръчки

Долуподписаният /-ната/   с лична карта № ,

издаден на  от , с ЕГН , в качеството ми на

_________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) - участник в

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

( посочете наименованието на поръчката от образеца на офертата )

Д Е К Л А Р И Р А М:

Участникът (посочете фирмата на участника), който
представлявам:

1. при изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използвам/
ще използвам (ненужното се изтрива) подизпълнители;

2. подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на
подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за
участие в процедурата;

  3. дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
.........% от общата стойност на поръчката.

Известна ми е отговорността по чл. 209 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

г. Декларатор:
(дата на подписване)

* Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
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Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният /-ната/   с лична карта

№ , издадена на  от , с ЕГН

, в качеството ми на ____________________  (посочете длъжността) на

(посочете фирмата, която представлявате) във връзка с

обявената от (посочете наименованието на Възложителя) процедура за

възлагане на следната поръчка:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА СТОЛА НА СОУ
„ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБЯД НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ,
ОБЛ. СМОЛЯН”

Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, , сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)
подизпълнител на  при изпълнение на

(посочете участника, на който сте подизпълнител)
горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

(избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат

изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да

се явим като участник в горепосочената процедура.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

г. Декларатор:
(дата на подписване)
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Приложение № 11

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

ЗА ПРИЕМАНЕ УСЛОВИЯТА В ПРОЕКТА НА ДОГОВОР

Долуподписаният /-ната/   с лична карта №

, издаден на  от , в качеството ми

на ________________________________ (посочете длъжността) на

(посочете фирмата на участника) – участик  в открит конкурс за вазлагане на

обществена поръчка:………………………………………………………….

Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

г. Декларатор:
(дата на подписване)

1. * Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
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Приложение № 12
ТЕХНИЧЕСКА  ОФЕРТА

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА
СТОЛА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ.
СМОЛЯН ЗА ПОДГОТОВКА НА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ
КЛАС НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ.
СМОЛЯН”

Настоящето предложение се представя от
…………………………………………………………………………………….......................

(име на фирмата)
и е подписано от

...........................…......................……………….............................……............………………
(трите имена)

в качеството на
…………………………………………..........………………...........…………………………

(позиция)
 Дами и Господа,

1. Декларирам, че фирмата, която ръководя, желае да участва в обществена поръчка за горепосочения
предмет, при условията, упоменати в конкурсните документи и приети от фирмата.
2. Настоящата оферта е изготвена на база представена КС.
3. Фирмата се задължава, ако нейната оферта бъде приета, да изпълни и предаде договорените стоки,
съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. Декларирам, че фирмата е съгласна заплащането
да става на действително извършени доставки на стоките.
4. Срок на валидност на офертата – фирмата е съгласна да се придържа към тази оферта за срок от 7
календарни дни след датата на отварянето й.
5. Ако на фирмата бъде възложено изпълнението на горепосочената поръчка, тя се задължава да
спазва действащите в страната норми и стандарти, отнасящи се до настоящата поръчка.
6.Декларирам, че фирмата не е лишена от правото да упражнява търговска дейност, и че управителите
и членовете на управителния съвет на фирмата не са осъждани с влязла в сила присъда.
7.Към настоящата оферта прилагам изискваната, съгласно условията, документация и за
подизпълнителите.
8. Разсрочено плащане не по-малко от (…………………………) работни дни  след издаване на фактура
за доставка на стоката.
9.Място за изпълнение на поръчката: Складовете за хранителни продукти на Ученическия стол на
СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян 10. Заявявам, че ако конкурсът бъде
спечелен от нашата фирма, настоящата оферта-предложение ще се счита за споразумение между нея и
Възложителя до подписване и влизане в сила на Договор.
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл.313 от Наказателния кодекс на
Република България.

Дата: .............................2015 г.                                                     КАНДИДАТ-ИЗПЪЛНИТЕЛ:

.....……........
                                                                                                                                           (подпис и печат)
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Приложение № 13

Ц Е Н О В А     О Ф Е Р Т А

„ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА
СТОЛА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН ЗА

ПОДГОТОВКА НА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС НА СОУ
„ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на бществена поръчка  с
предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ ЗА
СТОЛА НА СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН ЗА
ПОДГОТОВКА НА ОБЯД НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1-ВИ ДО 12-ТИ КЛАС НА СОУ „ХРИСТО
БОТЕВ” – С. БАНИТЕ, ОБЩ. БАНИТЕ, ОБЛ. СМОЛЯН”, Ви предоставяме нашата ценова
оферта, както следва:

І.  ЦЕНA
1........................................................................
2........................................................................
3.........................................................................
4.........................................................................

Така предложените цени не подлежат на увеличение.

Дата: ...................... г.

 ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________________________________________________________ (име и фамилия)
_________________________________________________________________________________

 (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)
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Приложение № 14
ПРОЕКТ ЗА ДОГОВОР

Днес, …………2015 г. в село Баните, се сключи настоящият договор между:

СОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, с адрес: с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, ЕИК 000607865,
представлявано  от Пенчо Илиев Токучев - Директор, наричан накратко Възложител, от една
страна
и
„...........................................................” ............, със седалище и адрес на управление:
........................................, ЕИК ......................., представлявано от Управителя ...................,
наричано накратко Изпълнител, от друга страна.

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да доставя хранителни продукти и
хигиенни материали за приготвяне на обяд за нуждите на учениците от 1-ви до 12-ти клас на
СОУ „Христо Ботев” – с. Баните, общ. Баните, обл. Смолян, наричани за краткост в договора
„СТОКА”, конкретизирана по вид (търговска номенклатура), технически данни, количество и
качество и единични цени в приложенията към договора.

(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя гореописаното изпълнение по реда,
описан в настоящия договор.

(3) Неразделна част от настоящия договор е ОФЕРТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. КАЧЕСТВО:

Чл.2 (1) Изпълнителят се задължава да доставя хранителни продукти с качество, което
съответства на техническите изисквания по договора, потвърдено със заводски сертификати и
търговски документи.

(2) Изпълнителят се задължава да доставя хранителни продукти, които да отговарят на
изискванията на Наредба № 37/21.07. 2009 на Министерство на здравеопазването за
здравословното хранене на учениците, Наредба № 9/16.09.2011 г. на Министерство на
земеделието и храните за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба № 23/19.07.2005 г. за
физиологичните норми за хранене на населението на Министерство на здравеопазването;
Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и
храните.
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 ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Този договор се сключва за срок от 24 месеца.

ІV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Чл. 4. (1) Изпълнителят приготвя и доставя на Възложителя хранителни продукти и
хигиенни материали на цените, предложени в офертата му, въз основа на която е определен за
изпълнител, която е неразделна част от този договор.
(2) Възложителят заплаща цената за съответното заявено от него количество доставени
хранителни продукти и хигиенни материали до 7 дни  след издаване на фактура.
(3) Всички плащания Възложителят извършва с платежно нареждане по банковата сметка на
Изпълнителя
IBAN ...................................,
BIC .............................
при ........................, срещу издадена фактура.
(4) Изпълнителят гарантира изпълнението на договора по цени, посочени в ценовото
предложение на Изпълнителя, за целия срок на договора.

V. СРОК, ВРЕМЕ И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Изпълнителят доставя стоката, предмет на настоящия договор, след подадена
писмена заявка до Изпълнителя за нужните му количества и асортимент хранителни продукти
и хигиенни материали за една седмица.
(2) Изпълнителят доставя стоката, предмет на настоящия договор, до складовете на
ученически стол при СОУ „Христо Ботев” – с. Баните от  13,00 до 14,00 часа.
(3) Предаването и приемането на стоката в мястото на доставката се извършва и удостоверява
с фактура и търговски документ, подписан от двете страни.
(4) Време за изпълнение на договора – две години от подписването му.

Чл. 6. (1) Изпълнителят има право:
1. да получи от Възложителя заявка за необходимото количество хранителни продукти и

хигиенни материали за седмицата в срок до два дни преди датата на доставката.
2. Да получи необходимото плащане за доставените хранителни продукти и хигиенни

материали в срок, посочен в чл.4, ал. 2 от настоящия договор.
(2) Изпълнителят се задължава:

1. да доставя СТОКАТА с качество, което съответства на техническите изисквания по
договора, потвърдено със заводски сертификати и търговски документи.

2. да доставя СТОКАТА, които да отговарят на изискванията на Наредба № 37/21.07.
2009 на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на учениците, Наредба
№ 9/16.09.2011 г. на Министерство на земеделието и храните за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,
Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението на
Министерство на здравеопазването; Наредба № 5 за хигиената на храните от 25.05.2006 на
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Министерство на земеделието и храните.
3. да доставя на Възложителя висококачествени, пълноценни и безопасни хранителни

продукти в съответствие с нормативните изисквания в областта.
4. да доставя на Възложителя заявеното от него количество хранителни продукти и

хигиенни материали по предварителна заявка за седмица между 13.00 часа – 15.00 часа.
5. да предава хранителните продукти и хигиенните материали на комисия, определена

със заповед от Възложителя.
6. хранителните продукти и хигиенните материали да се предават от Изпълнителя на

Възложителя с търговски документ и фактура;
7. да транспортира хранителните продукти и хигиенните материали съобразно

предвиденото в чл. 4, ал. 2 и чл. 5 от настоящия договор.
8. Изпълнителят е длъжен при поискване да представя сертификат за качество от

РИОКОЗ за доставените на хранителни продукти от животински произход.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. (1) Възложителят има право:
1.  да получи СТОКАТА, предмет на този договор, в сроковете, в заявеното количество

и по цени, определени в предложението на Изпълнителя по настоящия договор и в
Приложение № 1 към него;

2. да дава задължителни указания на Изпълнителя за заявените количества хранителни
продукти и хигиенни материали за седмицата.

(2) Възложителят се задължава:
1. да заплати реално доставените хранителните продукти и хигиенни материали в срок

и по цена, съгласно условията на настоящия договор и Приложение № 1 към него;
2. да получи хранителните продукти и хигиенни материали на уговореното място и да

оказва контрол на качеството им;

VIII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 8. (1) Изпълнителят гарантира качеството и количеството на доставените хранителните
продукти и хигиенни материали.

(2) В случай, че при получаване на съответното количество хранителните продукти и
хигиенни материали Възложителят установи разлика в броя и заявените количества, той
отправя писмено искане до Изпълнителя да достави липсващото количество в срок, указан в
отправеното искане или да приспадне липсващото количество от дължимата цена.

(3) При рекламации, свързани с отклонения в качеството, които не могат да бъдат
констатирани при обикновен оглед, проби от хранителните продукти се предоставят от
Възложителя и от Изпълнителя в лаборатория на РИОКОЗ за становище, като и двете страни
по договора се задължават да приемат получените лабораторните резултати.

IХ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл.9. (1) В случай на забава на изпълнението за плащане от страна на Възложителя, той
дължи на Изпълнителя неустойка в размер на 0.5% върху забавеното плащане за всеки ден
забава, но общо не повече от 10 % от стойността на забавеното плащане.



29

(2) В случай че в резултат на неизпълнение на някое от задълженията по настоящия договор от
страна на Изпълнителя, довело до прекратяване на договора за обществена поръчка на
основание чл. 10, ал. 1, т. 3, то Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на
10 от прогнозната стойност на поръчката.
(3) Възложителят запазва правото си да търси обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане на неговия срок;
2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни;
3. с едностранно известие от страна на Възложителя, в случай, че Изпълнителят

системно извършва доставки в отклонение от предвиденото количество и качество;
4. с едностранно предизвестие (не по-малко от 30 дни) от страна на Изпълнителя, в

случай, че възникне обективна невъзможност да доставя хранителни продукти и хигиенни
материали по настоящия договор.

(2) Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на обективни
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.

ХІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 11. Всяко уведомление, искане, съгласие, одобрение или друго съобщение, адресирано до
страна по настоящия договор има действие от момента на получаването му и се извършва в
писмена форма, като се връчва лично срещу разписка, изпраща се с препоръчана поща или
куриерска служба на регистрирания адрес на страната, посочен по-горе или на друг адрес,
предоставен писмено от едната страна на другата. Всички тези уведомления и съобщения се
считат за връчени на датата на получаването им от адресата.

Чл. 12. (1) При подписването на настоящия договор Изпълнителят представя:
1. гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1200.00 лева (хиляда

и двеста лева). Възложителят освобождава гаранцията след приключване на договора и не
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него;

2. документите по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 ЗОП;
(2) Гаранцията се освобождава до 3 работни дни от поискване от страна на Изпълнителя или
по инициатива на Възложителя, но не по-рано от 3 работни дни след прекратяване действието
на този договор;

Чл. 13. (1) Договорът може да бъде изменян само при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за
обществените поръчки.

(2) Измененията на настоящия договор имат действие само ако са направени в писмена
форма, не противоречат на действащото законодателство и са надлежно подписани от или от
името на Възложителя и на Изпълнителя. Под „изменения” се разбира всяко изменение,
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допълнение, заличаване или заместване.

Чл. 14. Страните по настоящия Договор ще решават споровете, възникнали по време на
неговото изпълнение, по пътя на преговорите, а в случай на непостигане на споразумение – по
съдебен ред.

Чл. 15. Неуредените в настоящия Договор въпроси се подчиняват на разпоредбите на Закона
за обществените поръчки и останалите действуващи към момента на сключване и изпълнение
на договора норми на търговското и гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

за Възложителя: …………............ за Изпълнителя: ………….……..........


