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З  А  П  О  В  Е  Д   № 66 

гр. Алфатар, 08.12. 2014 год. 

     На основание чл. 14, ал. 4, т. 2; и разпоредбите на глава осма „а” от Закона за 

обществените поръчки, Заповед № РД 073 от 15.03.2011 г. на Кмета на Община 

Алфатар  и във връзка с необходимостта от доставка на хранителни продукти за 

нуждите на ДСХ гр.Алфатар 

 

НАРЕЖДАМ: 

Да  се проведе процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет „Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната  
2015 г. по обособени позиции”: 
     - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” 

     - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” 

     - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

     - Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” 

      - Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти”,  

 

Определям следните изисквания, във връзка с изпълнението на 

поръчката: 

1. Общи изисквания  
Публичната покана следва да се изготви по образец на АОП, като се 

публикува в Портала на обществени поръчки към Агенцията по обществени 

поръчки и в Раздел „Профил на купувача“, на сайта на община Алфатар, в 

съответствие с определения ред за това в ППЗОП и в утвърдените Вътрешни 

правила за възлагане на обществени поръчки на ДСХ Алфатар. 

Публичният достъп до настоящата покана и приложенията към нея на 

„Профил на купувача“ е в срок до 16.00 часа на  22.12.2014г.  

2. Описание на предмета на поръчката 
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2.1.   Възложител:  

Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

чрез публична покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), е  ДСХ гр.Алфатар БУЛСТАТ 0005653590079, с административен 

адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1 тел. 08673/2226, e- mail: 

dsx_alfatar@abv.bg , Интернет адрес: http: / / alfatar.egov.bg 

Правно основание за възлагане на процедурата: 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл.14, ал.4, т.2, от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП), във връзка с Глава осма „а“ от ЗОП. За нерегламентираните в 

настоящите указания и документация условия по провеждането на процедурата 

се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и утвърдените 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за 

планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на 

изпълнението на сключените договори за обществени поръчки на  ДСХ 

гр.Алфатар. 

2.2.  Предмет 

Предмет на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за 
нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната  
2015 г. по обособени позиции”: 
     - Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” 

     - Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца” 

     - Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 

     - Обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” 

      - Обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” 

 
В рамките на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши 

поредица от доставки на хранителни продукти за нуждите на социалното 

заведение. Вида, количеството и пределните единични цени на отделните 

хранителни продукти следва да отговарят на посочените изисквания в Раздел 

VIII „Технически спецификации“ и на приложената таблица на хранителни 

продукти. 

2.3. Общо количество и обем на поръчката 
Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно 

изброени в приложената таблица на хранителни продукти в т.8 „Технически 

спецификации“. Доставката следва да включва всички видове хранителни 
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продукти от позицията, за която се кандидатства, изрично посочени в таблицата 

на хранителни продукти, заедно с отразеното количество за всеки от тях.  

2.4. Прогнозна стойност  

Съдържащите се в таблицата, посочени от Възложителя, единични цени без 

ДДС са пределните, които могат да бъдат предложени от Участниците в 

процедурата. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 

42 500.00 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или до 

51 000.00 лв. (петдесет и една хиляди лева) с вкл. ДДС. 

- обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” – 4 500 лева   

- обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”- 13141 лева  

- обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 6 633 лева 

- обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” – 10 032 лева 

- обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” – 8 194 лева 

 Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства на ДСХ 

гр.Алфатар. 

2.5. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът на договора за изпълнение на настоящата поръчка е с продължителност 

от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. 

Срокът за изпълнение на доставка е до 24 часа след получаване на заявката на 

Възложителя. 

Участник, предложил по – дълъг срок за изпълнение на доставка, ще бъде 

отстранен от процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

2.6. Място за изпълнение на поръчката 

ДСХ гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1 

3. Критерий за оценка 

Възложителят определя, че оценката на офертите ще се извърши по 

критерий „Най-ниска цена“, предложена от участник. 

4. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, от 

датата на представяне на офертите – Образец № 7 

5. Краен срок за получаване на оферти – 16.00 часа на 22.12.2014г. 

6. Разглеждане, оценка и класиране на офертите  
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Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за 

обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове след 

изтичане на срока за приемане на офертите. 

Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се 

проведе на 23.12.2014г. в 10:00 часа в счетоводството на ДСХ - гр.Алфатар, ул. 

„Йордан Петров” № 1 от назначената комисия. 

Подробни изисквания във връзка с провеждането на процедурата да се 

посочат в поканата по чл. 101а, ал.2 от ЗОП.  

  На основание чл. 101 б, ал. 2 от ЗОП поканата да се изпрати до 

Агенцията по обществени поръчки и в същия ден да се публикува на 

електронната страница на община Алфатар -   http: / / alfatar.egov.bg в раздел 

„Профил на купувача“. 

Настоящата заповед  да се доведе до знанието на заинтересованите лица 

за сведение и изпълнение. 

 

Нели Маринова 

/ Директор на ДСХ-гр.Алфатар/ 
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 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО 

РЕДА НА ЧЛ. 14, АЛ.4, Т.2 ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗПОРЕДБИТЕ НА ГЛАВА ОСМА „А“ 

ОТ ЗОП 

 

Публикувана на портала на обществените поръчки (www.aop.bg) с номер  9037328 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Възложител:  

Възложител на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична 

покана по реда на глава осма „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ДСХ 

гр.Алфатар, с административен адрес: гр. Алфатар, ул. „Йордан Петров“ №1, тел. 

08673/2226, e-mail:dsx_alfatar@abv.bg, Интернет адрес: http: / / alfatar.egov.bg 

2. Правно основание за възлагане на процедурата: 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл.14, ал.4, т.2, от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с Глава осма 

„а“ от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки 

(ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и утвърдените 

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки за определяне реда за планиране и 

организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключените 

договори за обществени поръчки на ДСХ Алфатар. 

3. Предмет 

Предмет на настоящата процедура е „Доставка на хранителни продукти за нуждите 
на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната  
2015 г. по обособени позиции”: 

- обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”    

- обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”  

- обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”  

- обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци”  

- обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти”  
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В рамките на обществената поръчка, Изпълнителят следва да извърши поредица от 

доставки на хранителни продукти за нуждите на ДСХ - гр.Алфатар. Вида, количеството и 

пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва да отговарят на 

посочените изисквания в Раздел VIII „Технически спецификации“ и на приложената таблица 

на хранителни продукти. 

4. Общо количество и обем на поръчката 

 

Хранителните продукти, които следва да бъдат доставени са изчерпателно изброени в 

приложената таблица на хранителни продукти в Раздел VIII „Технически спецификации“. 

Доставката следва да включва всички видове хранителни продукти от позицията, за която се 

кандидатства, изрично посочени в таблицата на хранителни продукти, заедно с отразеното 

количество за всеки от тях.  

Прогнозна стойност 

 Съдържащите се в таблицата, посочени от Възложителя, единични цени без 

ДДС са пределните, които могат да бъдат предложени от Участниците в 

процедурата. Прогнозната стойност за изпълнение на поръчката е в размер до 

42 500.00 лв. (четиридесет и две хиляди и петстотин лева) без вкл. ДДС или до 

51 000.00 лв. (петдесет и една хиляди лева) с вкл. ДДС по обособени позиции, 

както следва:  

- обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” – 4 500 лева ; 

- обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти, риба и яйца”- 13141 лева; 

- обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 6 633 лева;  

- обособена позиция № 4 „Пресни и консервирани плодове и зеленчуци” – 10 032 лева; 

- обособена позиция № 5 „Пакетирани хранителни продукти” – 8 194 лева 

 Изпълнението на поръчката се финансира с бюджетни средства на ДСХ 

гр.Алфатар. 

 

5. Срок за изпълнение на поръчката 

Срокът на договора за изпълнение на настоящата поръчка е с продължителност от 

01.01.2015г. до 31.12.2015г. 

Срокът за изпълнение на доставка е до 24 часа след получаване на заявката на Възложителя. 

Участник, предложил по – дълъг срок за изпълнение на доставка, ще бъде отстранен от 

процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка. 

    

      Място за изпълнение на поръчката 



9 

 

ДСХ – гр. Алфатар, ул.”Йордан Петров” № 1 

6. Критерий за оценка 

Възложителят определя, че оценката на офертите ще се извърши по критерий „Най-ниска 

цена“, предложена от участник. 

7. Срок на валидност на офертите 

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, от датата на 

представяне на офертите – Образец №7 

10. Срок за получаване на оферти – 16.00 часа на 22.12.2014г. 

II. Условия за участие и изисквания към участниците/кандидатите 
1. Общи изисквания към участниците 

 

Кандидат или участник в настоящата процедура за обществена поръчка по реда на чл.14, 

ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП, може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. 

Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията предвидени в 

чл.47,ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП. За удостоверяване липсата на тези обстоятелства, участникът 

подава декларация, съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП по образец, приложен към настоящата 

документация за участие и подписана от лицата, които представляват кандидата или 

участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които 

се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен 

да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. За 

подизпълнителите се прилагат изискванията само на чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата кандидат или участник, за 

когото е установено наличието на някое от обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 или ал.5 

от ЗОП. 

В случай, че участникът участва като обединение (консорциум), което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице, трябва да представи копие на договора 

(споразумението)  за обединение, в което е посочен представляващия обединението, който 

ще носи отговорност за изпълнение на поръчката, ще осъществява контактите с възложителя 

и подписва документите по изпълнение на поръчката, а когато в договора не е посочено 

лицето, което представлява участниците в обединението, следва да представи и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. В споразумението 

се посочва и формата на участие на всеки от съдружниците – парично, с механизация, с 

работна сила.  

Не могат да се правят промени в състава на обединението по време на изпълнение на 

договора.  

В процедурата едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение.  



10 

 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, Единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен и Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП се представят от всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението. Възложителят, с оглед предоставената му 

правна възможност по чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП не поставя и не изисква създаване на 

юридическо лице, в случай, че избраният за изпълнител участник е обединение от физически 

и/или юридически лица.  

В случай, че избраният за изпълнител на обществената поръчка е обединение от физически 

и/или юридически лица, при сключване на договора за изпълнение на поръчката, 

обединението следва да бъде регистрирано като гражданско (неперсонифицирано) дружество 

като представи копие на БУЛСТАТ. 

 Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна 

оферта. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и 

са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 

участие. 

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, 

че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за 

свои действия, бездействия и работа. 

2. Изисквания за технически възможности на участника 

         
Участникът трябва да е изпълнил  поне един договор с предмет, сходен с предмета на 

настоящата обществена поръчка, за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, съгласно чл.51, ал.1 от ЗОП. 

ЗАБЕЛЕЖКА* За доставки с предмет, сходен с предмета на настоящата обществена 

поръчка ще се считат извършени доставки на: месо и месни продукти, риба и яйца; 

мляко и млечни продукти; пресни и консервирани плодове и зеленчуци; пакетирани 

хранителни продукти; хляб и хлебни изделия. 

 

Участникът следва да разполага със сертификат, удостоверяващ съответствието на стоките 

със съответните спецификации или стандарти за въведена система за безопасност на храните 

или еквивалент. 

 

Участникът следва да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с 

разрешително за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката. 

 

Участникът да разполага минимум с едно складово помещение за съхранение на продуктите, 

оборудвано с хладилна техника. 

 

За доказване на тези обстоятелства, участникът следва да представи: 

- Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, 
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съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП, който да съдържа стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка. 

- Приложен поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, 

придружен с референция за добро изпълнение 

- Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите 

и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите 

изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на 

основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. 

- „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент 

 „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РИОКОЗ или 

еквивалент 

 Заверено от Участника копие на Регистрационни талони на превозните средства , или 

заверено копие на договор за наем на транспортното средство 

- Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение 

(собствено или наето) за съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или 

хладилно помещение, поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно-

санитарните изисквания (нотариални актове, договори за наем и др. с издадени за 

съответните сгради /помещения документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-

санитарните изисквания за целта). 

 

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, изброените 

минимални изисквания за технически възможности важат за обединението като цяло, а към 

подизпълнителите съобразно вида и дела на тяхното участие. 

 

III. Изисквания към офертата 

1. Подготовка на офертата 
При изготвяне на офертата всеки участник следва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия.  

Офертата следва да бъде представена на български език. Ако участникът представя 

документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в 

изрично посочените в ЗОП случаи, преводът следва да бъде официален.   
Всички документи, които не са оригинали и за които не се изисква нотариална заверка, 

следва да бъдат заверени от Участника на всяка страница с гриф “Вярно с оригинала”. 
Офертата трябва да бъде подписана от законния представител на Участника съгласно 

търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално 
заверено пълномощно. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за 

възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва 

само в едно обединение. 

Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати 

или участници в една и съща процедура. 

***§1, т.23а от ДР на ЗОП - "Свързани лица" са: 
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а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска 

собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това 

дружество. 

***§1, т.24 от ДР на ЗОП - "Свързано предприятие" е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, 

или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или  

г) което заедно с възложител по чл. 7 е обект на доминиращото влияние на друго 

предприятие. 

 

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участниците в настоящата 

процедура или от упълномощени техни представители – лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка.  

Пликът с офертата на участника, следва да има съответното обозначение, както следва:  

 

ДСХ – гр.Алфатар 

гр. Алфатар  7570, ул. „Йордан Петров” № 1 

За участие в процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 и разпоредбите на Глава осма „а”  от Закона за 

обществените поръчки с  предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари 
хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции”: 

 

В долният ляв ъгъл на плика се посочва наименованието на участника, адрес за 

кореспонденция и по възможност телефон, факс и/или e-mail. 

Съдържащите се в офертата техническо и ценово предложение следва да бъдат 

представени отделно, без да е необходимо да се поставят в отделни запечатани пликове.  
Постъпилите оферти се приемат и завеждат във „Входящ регистър“ от ЗАС на ДСХ-

гр.Алфатар, като върху плика се отбелязва поредния номер, датата и часът на получаване, а 

на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата 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  във входящ регистър. 

apis://NORM|40377|8|7|/
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2. Съдържание на офертата 

2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

2.2. Копие от документа за регистрация, единен идентификационен код съгласно чл. 23 от 

Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен. Ако участник в процедурата е обединение, документите се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включени в обединението. 

2.3. При участник обединение – копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 

2.4. Административни сведения - Приложение №1 

2.5. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП – Приложение № 2 подават се от участника, ако участника е 

обединение - от всеки член в обединението и подизпълнителя. Декларацията се подписва и 

подава задължително от всички  лица по чл. 47,  ал.4 на ЗОП. 

2.6. Списък на доставките, изпълнение през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, 

съгласно чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП – Приложение №3 

2.7. Поне един договор със сходен с настоящата обществена поръчка предмет, придружен с 

референция за добро изпълнение 

2.8. Сертификат или друг документ, издадени от акредитирани лица за управление на 

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или 

стандарти за въведена система за безопасност на храните – Система за анализ на опасностите 

и критичните контролни точки (HACCP) на производителя или търговеца на предлаганите 

изделия по чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006г. на МЗХ за хигиена на храните, издадена на 

основание чл.17, ал.2 от Закона за храните или еквивалент. 

2.9. „Удостоверение за регистрация” на транспортно средство от ДВСК или еквивалент 

2.10. Доказателства, че участникът разполага минимум с едно складово помещение за 

съхранение на продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, 

поддържащо постоянна температура, отговарящо на хигиенно-санитарните изисквания 

(нотариални актове, договори за наем и др.с издадени за съответните сгради /помещения 

документи, удостоверяващи, че те отговарят на хигиенно-санитарните изисквания за целта) 

2.11. Декларация по чл.56, ал1., т.8, за участие на подизпълнители, за вида на работите, 

които те ще извършват, дела на тяхното участие, както и за съгласието им да участват като 

подизпълнители - Приложение № 4 и Приложение № 5 

2.12. Декларация по чл. 56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор - Приложение №6 

2.13. Декларация за срок на валидност на офертата - Приложение №7 
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2.14. Декларация за срок за изпълнение на  доставката -Приложение №8 

2.15. Нотариално заверено пълномощно, в случай че лицето, което ще представлява 

Участника в отношенията му с Възложителя, не е негов представител по закон. 

2.16. Техническа оферта на Участника за изпълнение на поръчката, изготвена съгласно 

образец -  Приложение №9 

 

 Предложението на Участника за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на  

всички изисквания, определени от Възложителя съгласно техническата спецификация в 

настоящата документация за участие. 

2.17. Ценовата оферта Приложение №10 

2.18. Проект на договор 

  

IV. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
1. Провеждане на процедурата 
Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, 

като определя нейния състав и резервни членове след изтичане на срока за приемане на 
офертите. 

Процедурата по отваряне и разглеждане на представените оферти ще се проведе на 

23.12.2014г. в 10:00 часа в заседателната зала на ДСХ-гр.Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1 

от назначената комисия. 

В комисията се включва най-малко едно лице, притежаващо професионална 

компетентност, свързана с предмета на поръчката и правоспособен юрист. 

След получаване на офертите, членовете на комисията представят декларации за 

обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.1, т.2 и т.3 от ЗОП. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

След отварянето на офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по 

един представител от присъстващите учасници да подпише техническите и ценовите 

предложения. 

       Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след 

което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача 

при условията на член 22б, ал.3. от ЗОП. 

 

2. Оценяване на офертите 

Критерият за оценка на представените офертит е  „най-ниска цена“.  

Когато предложената от участник  цена за изпълнение на поръчката е с 20 на сто по-

благоприятна от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници се 

прилага чл.70 от ЗОП, като комисията изисква писмена обосновка от участника за начина на 

образуване на ценовото предложение. 

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че 

посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от 

процедурата. 

 

V. Прекратяване на процедурата 
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Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение в случаите предвидени в 

чл.39, ал.1 от ЗОП. 

Възложителят може да възложи изпълнението на поръчката и в случаите, когато е 

подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с техническите спецификации. 
Когато не е подадена нито една оферта, възложителят може да възложи изпълнението на 

поръчката след провеждане на преговори с избран от него изпълнител. В тези случаи 
възложителят е обвързан от прогнозната стойност, посочена в поканата, и от техническите 
спецификации и проекта на договор, приложени към поканата. 

 
 
 

VI. Гаранции  
 

1.  Гаранция за изпълнение  
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на парична сума или 
банкова гаранция. Паричната сума се внася в касата на Община Алфатар или са превежда по 
банкова сметка на община Алфатар, както следва: 

Банка: БАНКА ДСК ЕАД СИЛИСТРА 
IBAN: BG 28 STSA93003311249495        ВIС: STSABGSF  

като се посочва задължително основанието, за което се представя гаранцията. 
Представената банкова гаранция за изпълнение на договора, следва да бъде безусловна и 
неотменяема, издадена в полза на Възложителя със срок на валидност 30 (тридесет) 
календарни дни след изтичане срока на договора. В банковата гаранция следва да се посочи 
предмета на договора, чието изпълнение се обезпечава, данни за Възложителя, в полза на 
когото е учредена гаранцията, както и срока на валидност на гаранцията. 
 
Банковата гаранция или съответния платежен документ, доказващ внасянето на гаранцията  
за изпълнение, се представят в оригинал към момента на сключване на договора за възлагане 
на обществената поръчка.  
Възложителят може да задържи или усвои гаранцията за участие в случаите на чл.61 от ЗОП. 
Освобождава същата, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 
престояли при него, в съответствие с изискванията на чл.62 от ЗОП.   
Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите, предвидени в договора за възлагане на 
обществената поръчка.  

 

VII. Определяне на изпълнител и сключване на договор 
                Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 
офертата на класирания на първо място участник. 
При сключване на договор класираният на първо място участник представя:  документи, 
издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 
1, т. 1-4 от ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 
предоставянето им служебно на възложителя, документи, издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на посочените в обявлението обстоятелства по чл.47, ал. 2, т. 1, 2, 4 и 
5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя. 
 

VIII. Технически спецификации 
          Техническото предложение и Ценовата оферта на участника следва да бъдат 
съобразени с представената по-долу таблица на хранителни продукти, включваща видовете 
продукти, които следва да бъдат доставени в срок до 24 часа от получаване на заявка на 
Възложителя и приложените относно тях пределни единични цени в лева без ДДС.  
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№ Продукт Предлагана цена за 

кг/бр. в лв 

количество Обща предлагана 

цена в лева без ДДС 

1 Хляб и хлебни изделия    

1.1 Хляб стандарт – бр. 0.70 3500 2450.00 

1.2 Хляб типов, ръжен и пълнозърнест – бр. 0.50 2000 1000.00 

1.3 Готова закуска – бр. 0.50 1500 750.00 

1.4 Козунак – бр. 2.00 150 300.00 

 Всичко за ОП   хххххх  4500.00 

2 Месо и месни продукти, риба, яйца    

2.1 Пилешко месо – кг   3.80 550 2090.00 

2.2 Свинско месо – кг 7.30 150 1095.00 

2.3 Телешко месо- кг 13.50 20 270.00 

2.4 Агнешко месо - кг 12.00 50 600.00 

2.5 Салам пресен – кг 4.40 140 616.00 

2.6 Салам шпек - кг 9.00 100 900.00 

2.7 Дроб пилешки - кг 2.20 150 330.00 

2.8 Кюфте, кебапче - бр 0.40 800 320.00 

2.9 Прясна наденица - кг 5.50 100 550.00 

2.7 Кайма - кг 4.50 600 2700.00 

2.8 Свински крака и уши - кг 2.50 50 125.00 

2.9 Пастет - кг 4.30 50 215.00 

2.10 Риба, замразена - кг 4.00 360 1440.00 

2.11 Яйца бр. 0.21 9000 1890.00 

 Всичко за ОП   хххххх  13141.00 

3 Мляко и млечни продукти    

3.1 Сметана- кг 4.50 30 135.00 

3.2 Сирене- кг 4.20 400 1680.00 

3.3 Кашкавал – кг 9.50 100 950.00 

3.4 Извара- кг 2.00 70 140.00 

3.5 Сухо мляко  - кг 8.30 160 1328.00 

3.6 Кисело мляко 2% - кг 1.60 1200 1920.00 
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3.7 Кисело мляко 3.6 %- кг 1.60 300 480.00 

 Всичко за ОП   хххххх  6633.00  

4 Пресни и консервирани плодове и 

зеленчуци 

   

4.1 Плодови сокове – л 1.36 100 136.00 

4.2 Грах консерва – кг 2.30 140 322.00 

4.3 Домати консерва – кг 1.90 600 1140.00 

4.4 Зелен боб консерва – кг 2.30 190 437.00 

4.5 Гъби консерва – кг 4.00 100 400.00 

4.6 Маслини – кг 5.00 70 350.00 

4.7 Доматено пюре конс.- кг 2.00 80 160.00 

4.8 Лозов лист консерва – кг 2.20 30 66.00 

4.9 Паприкаш – кг 2.00 130 260.00 

4.10 Зеле кисело – кг 1.40 50 70.00 

4.11 Туршия – кг 3.50 30 105.00 

4.12 Картофи – кг 0.70 1000 700.00 

4.13 Зеле прясно – кг 0.60 600 360.00 

4.14 Моркови – кг 1.00 130 130.00 

4.15 Лук – кг 0.70 700 490.00 

4.16 Чесън – кг 3.50 20 70.00 

4.17 Домати пресни – кг 1.50 150 225.00 

4.18 Краставици пресни – кг 1.50 200 300.00 

4.19 Пипер пресен – кг 1.00 300 300.00 

4.20 Тиквички – кг 0.70 20 14.00 

4.21 Патладжан – кг 0.75 40 30.00 

4.22 Маруля – кг 1.50 30 45.00 

4.23 Лютеница – кг 3.50 60 210.00 

4.24 Сушени плодове – кг 4.80 80 384.00 

4.25 Ябълка – кг 1.40 900 1260.00 

4.26 Банан – кг 2.70 50 135.00 

4.27 Портокал – кг 1.50 400 600.00 
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4.28 Тиква – кг 0.70 100 70.00 

4.29 Диня – кг 0.50 500 250.00 

4.30 Пъпеш – кг 1.30 50 65.00 

4.31 Праскова – кг 1.40 80 112.00 

4.32 Грозде – кг 2.00 100 200.00 

4.33 Мандарина – кг 2.00 50 100.00 

4.34 Череша – кг 3.80 20 76.00 

4.35 Ядки / бадеми, лешници и орехи/ - кг 13.50 20 270.00 

4.36 Конфитюри, желета, мармалади  - кг 3.80 50 190.00 

 Всичко за ОП   хххххх  10032.00  

5 Пакетирани хранителни продукти    

5.1 Леща 2.50 60 150.00 

5.2 Боб 3.00 170 510.00 

5.3 Пшеничено брашно 1.00 350 350.00 

5.4 Фиде – кг 1.80 20 36.00 

5.5 Галета – кг 2.20 30 66.00 

5.6 Нишесте  - кг 2.50 40 100.00 

5.7 Грис- кг 1.70 40 68.00 

5.8 Бисквити – кг 6.70 100 670.00 

5.9 Захар 2.00 350 700.00 

5.10 Жито – кг 1.80 30 54.00 

5.11 Халва /тахан/ 5.80 10 58.00 

5.12 Какао на прах   - кг 10.00 5 50.00 

5.13 Макарони –кг 1.80 200 360.00 

5.14 Кори за баница – кг 2.60 150 390.00 

5.15 Юфка – кг 2.20 50 110.00 

5.16 Качамак – кг 1.80 60                                           108.00 

5.17  Мая за хляб – кг 5.00 7 35.00 

5.18 Билков чай / пакетчета/ -  бр. 0.035 5000                             175.00 

5.19 Олио  2.70 650 1755.00 
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5.20 Маргарин- кг 4.30 100 430.00 

5,21 Оцет 0.700 л – л 0.60 30                        18.00 

5.22 Червен млян пипер – кг   6.00 15 90.00 

5.23 Черен пипер - кг 17.00 5 85.00 

5.24 Чубрица - кг 10.00 5 50.00 

5.25 Джоджен - кг 13.00 1 13.00 

5.26 Дафинов лист – бр 0.20 50 10.00 

5.27 Чесън на прах - кг 15.00 0.200 3.00 

5.28 Ванилия - кг 10.00 0.600 6.00 

5.29 Канела - кг 10.00 2 20.00 

5.30 Кафе леблебия - кг 4.20 10 42.00 

5.31 Сода бикарбонат - кг 2.00 1 2.00 

5.32 Суха паста - бр 0.25 800 200.00 

5.33 Вафла обикновена - бр 0.25 1000 250.00 

5.34 Вафла диетична – бр 0.20 1200 240.00 

5.35 Паста - бр 1.50 100 150.00 

5.36 Майонеза - кг 4.80             30                     144.00 

5.37 Сладолед - бр 0.60 300 180.00 

5.38 Сол - кг 0.40                 80                                 32.00 

5.39 Ориз - кг 2.20 220 484.00 

 Всичко за ОП   хххххх  8194.00 

 

 

Дата: …………………….                     Подпис и печат: …………………….. 

                                 …………………………… 

                                                                                      / име и фамилия/ 

Обща стойност на хранителните продукти в офертата следва да бъде до 42 500, 00 лв. Словом: 

Четиридесет и две хиляди и петстотин лева без ДДС и  51 000, 00 лв. Словом: Петдесет и една хиляди    

лева  с ДДС.  
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Приложение № 1 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Наименование на участника 

….................................................................................................................., 

ЕИК/ рег.по ф.дело/ЕГН 

……………………………................................................................................,  

Представител 

................................................................................................................................................    

Седалище и адрес на 

управление:…………………………………………………………….................. 

Адрес за кореспонденция: 

........................................................................................................................... 

Телефон…………………………………………………., Факс: 

…………………………...................…, 

Е-mail: 

………………………………………………………………………………...................……….. 

 

Обслужваща банка ………………………………………………………………………………..     

(наименование на обслужващата банка) 

……………………………………….………………........................................................................... 

(адрес на банката) 

IBAN:…………………………………...………….............................................................................. 

BIC: 

…………………………………………………………………………………………...................... 

Титуляр на сметката: 

………………………………………………………………………..................... 

 

 

Лице/а за контакти:…………………................…………………………………..…...…............... 

(трите имена) 

 адрес ................................................................................................................................................... 

длъжност................................................................................................................................................ 

телефон: ................................................................................, факс: .................................................., 

Е-mail: ........................................................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

Дата ………… 2014 год.                             Подпис:.........................................   

 

                                                                                                      /представляващ/ 
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Приложение №2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.47, ал.9 от ЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП) 

 

 

Долуподписаният/ата........................................................................................................................... 

с ЕГН.................................., лична карта с №..................................., издадена на 

........................................от........................................,адрес:................................................................. 

…………………………..В качеството си на ............................................................(длъжност) 

на .............................................................................,със седалище и адрес на 

управление............................................................................................................................................

с БУЛСТАТ/ЕИК.............................................. 

 

I. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.1 от ЗОП  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.1.Не съм осъден с влязла в сила присъда: 

- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс 

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;  

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс 

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс 

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс 

 

1.2 Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното 

престъпление:…………………………………………………………………………… 

(в случай, че лицето не е осъждано – попълва „НЕ“ на празното място) 

2. Представляваното от мен дружество не е: 

- обявено в несъстоятелност 

- в производство по ликвидация /подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове 

- в открито производство по несъстоятелност/не е сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон.  Не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е 

под разпореждане на съда, не е преустановил дейността си (в случай че кандидатът или 

участникът е чуждестранно лице). 

3. Представляваното от мен дружество няма: 

- задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган (освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията) 

- задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено. 

 

II. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.2 от ЗОП  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
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1. Представляваното от мен дружество: 

- Не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда. Дружеството не е преустановило дейността си. 

2. В лично качество: 

- Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението 

- Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 

доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 

решение 

- Не съм осъден с влязла в сила присъда, (реабилитиран съм) за престъпление по 

чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, 

или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците 

- Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки 

 

III. Във връзка с обстоятелствата по чл.47, ал.5 от ЗОП  

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

- Не съм свързано лице по смисъла на §1, т.23а от Допълнителните разпоредби 

на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация 

- Не съм / представляваното от мен дружество не е сключил договор с лице по 

чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.  

Посочват се публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или 

компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 

възложителя: 

................................................................................................................................................................ 

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

неверни данни. 

 

 

 

Дата:……………….                                                              Декларатор: 

 

                                                                                              Подпис, длъжност и име: 

       

          

 Декларацията се попълва от представляващите съгласно чл. 47, ал.4 от Закона за 

обществените поръчки. Подизпълнителите, при наличие на такива, попълват декларацията 

в частта по т.1 и 5 от ЗОП. 

 

 Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата в 7-дневен срок от 

настъпването им. 

Приложение № 3 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП 

на изпълнен/и договор/и, с идентичен или сходен на настоящата поръчка 

предмет, изпълнен/и през последните 3 (три) години, 

 

 

 

Долуподписаният/ата/........................................................................................................................., 

с ЕГН........................................., в качеството си на ……………...................................................  

                                                                      (посочва се длъжността) 

 на..................................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието на участника) 

с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на 

управление:........................................................................................................................................... 

- участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по 

обособени позиции”, 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

Представляваният от мен участник.................................................................................... 

                            (посочете наименованието на участника) 

e изпълнил през последните 3 (три) години – считано до датата на подаване на офертата, 

следните договор/и с идентичен или  сходен на настоящата поръчка предмет: 

№ Предмет на договора 
Място на 

изпълнение 

Начална и 

крайна 

дата на 

договора 

Стойност на 

договора 

Кратко описание 

на извършените 

дейности по 

договора 

Клиент – 

адрес, 

телефон, факс, 

електронна 

поща 

1.       

2.       

3.       

…

… 
      



24 

 

Списъкът се придружава с препоръки за добро изпълнение на договор от списъка , като 

препоръките трябва да посочват предмета на договора, стойността, датата на започване и 

приключване на договора, както и дали договорът  е изпълнен професионално и в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 

Приложение:  

1............................ 

2........................... 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

Дата: _______________                                                     Подпис и печат: _________________ 

                       Име и фамилия __________________ 

Длъжност ________________________ 
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Приложение №4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., 

притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от 

...............................,  в качеството си на ........................................................................................ 

(управител, изпълнителен директор, друго) на 

.............................................................................................  (изписва се фирмата и правно-

огранизационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище 

................................................. и адрес на управление ...................................................................., 

тел./факс ...................................., участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за 

календарната 2015 г. по обособени позиции”: 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка  няма да използвам / ще 

използвам подизпълнители; (вярното се подчертава) 

 

2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат: 

        (попълва се при условие, че участникът е декларирал, че ще използва 

подизпълнител/и)  

2.1. 

................................................................................................................................................................ 

        (изписва се наименованието на фирмата подизпълнител)  

2.2. 

................................................................................................................................................................ 

           (изписва се наименованието на фирмата подизпълнител)  

**............................................................................................................................................................ 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата; 

 

3. Видовете работи, които ще се изпълняват и делът на участие на подизпълнителите 

при изпълнение на поръчката ще бъде, както следва: 

3.1. За подизпълнител ......................................... -  .......................% от общата стойност на 

поръчката. 

               (изписва се наименованието на фирмата подизпълнител, видовете работи, които ще 

изпълнява и   дела на нейното участие в процент) 
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3.2. За подизпълнител ........................................ -  ......................% от общата стойност на 

поръчката. 

                              (изписва се наименованието на фирмата подизпълнител, видовете работи, 

които ще изпълнява и   дела на нейното участие в процент) 

 

**............................................................................................................................................................ 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА:...............2014 г.             ДЕКЛАРАТОР:.........................                              

(Подпис и 

печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

 

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., 

притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от 

...............................,  в качеството си на .......................................................... на 

..................................................  (управител, изпълнителен директор, друго)  (изписва се 

фирмата и правно-организационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище 

..................... и адрес на управление ...................................., тел./факс ...................................., 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по 

обособени позиции”: 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Ние(посочете лицето, което представлявате), сме съгласни да участваме като подизпълнител 

на............................................................................................................................... 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за 

нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции”, 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

………………………...............................................................................................................……… 

(избройте конкретните части от предмета 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 самостоятелно като участник в настоящата процедура.  

 

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

неверни данни. 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 

 

 

Дата: _______________        

Подпис и печат: _________________ 

Име и фамили____________________________________ 

Длъжност_________________________________ 
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Приложение № 6 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният/та......................................................................, ЕГН....................., 

притежаващ/ща л.к.№ ....................., издадена на ........................................ г. от 

...............................,  в качеството си на .......................................................... (управител, 

изпълнителен директор, друго) на .................................................. ........... (изписва се фирмата и 

правно-организационната й форма)      с       ЕИК .........................., със седалище и адрес на 

управление ........................................................, тел./факс .........................................., участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти 

за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции”.  

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 

 

Съм запознат и приемам условията в проекта на договор за изпълнение на настоящата 

обществена поръчка. 

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА:....................2014 г.                                       ДЕКЛАРАТОР:...................... 

          (Подпис и печат) 
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Приложение №7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за  срок на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният/ата/.................................................................................................................  

 

с ЕГН............................................................................................................................................. 

 

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

( посочва се фирмата на Участника) 

Като Участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:                            

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 

2015 г. по обособени позиции”. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

 

Срокът на валидност на офертата за „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за 

стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции” представена от мен 

е.................................. календарни дни от датата на представяне на офертата.  

 

 

 

          Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на 

наказателна отговорност  съгласно чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................г.                                                  Декларатор:............................................... 

 

гр..................................                                                                                       
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Приложение №8 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за срок за изпълнение на  доставката 

 

Долуподписаният…........ …........ …........ …........ …........ …........ …........ …....................., 

участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции”. 

 

 

                                   

 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ 

 

- Срокът за изпълнение на доставка е до .............. часа, но не по-късно от 24 часа 

след получаване на известие от страна на Възложителя 

 

  

 

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

неверни данни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата:…………… 

гр………………..      Декларатор:……………… 
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Приложение №9 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 

за участие в обществена поръчка с предмет „„Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции” 

ОТ УЧАСТНИК:……………………………………………………………………………........... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

/посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, 

факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/. 

        

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

След запознаване с документацията за участие за възлагане на обществена поръчка, чрез 

публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора 

гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции” и изискванията на Възложителя, 

които приемаме без възражения, представяме настоящата Техническа оферта за 

изпълнение на поръчката.  

Предлагаме да изпълним поръчката, съгласно изискванията на Възложителя при 

следните условия: 

  І. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в 

Техническите спецификации. 

ІІ. Декларирам, че хранителните продукти, които ще доставя, ще бъдат съобразени с 

техническите спецификации в документацията за участие в обществената поръчка, със 

Закона за храните и подзаконовите нормативни актове, приложими за изпълнението на 

поръчката. 

ІІІ. Конкретна заявка за доставка на хранителни продукти ще изпълнявам в срок 

от………………………..часа, но не по-късно от 24 часа след получаване на известие от 

страна на Възложителя. 

 

 

 

 

 

Дата …………………..   Подпис и печат…………………………........... 

            …………………..……………............................... 

          /изписва се името на подписващия и длъжността/  
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Приложение№10 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите 

на Дом за стари хора гр. Алфатар  за календарната 2015 г. по обособени позиции” 

ОТ УЧАСТНИК:................................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………………………………… 

 /посочете: фирма на участника, ЕИК, адрес на управление, адрес за коресп., телефон, факс, 

e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и участника по закон или пълномощие/ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

след запознаване с документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар  за 

календарната 2015 г. по обособени позиции”, предлагаме да изпълним поръчката, съгласно 

документацията за участие при следните финансови условия: 

За изпълнение на поръчката предлагаме  ЦЕНА по обособени позиции както 

следва: 

Хляб и хлебни изделия     - ........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (……………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Месо и месни продукти, риба, яйца - ......................(……………………………………………………………………)лв. 

без ДДС, ........................................ (……………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС 

Мляко и млечни продукти - ........................(……………………………………………………………………)лв. без 

ДДС, ........................................ (……………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Пресни и консервирани плодове и зеленчуци - 

........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, ........................................ 

(……………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Пакетирани хранителни продукти -  ........................(……………………………………………………………………)лв. 

без ДДС, ........................................ (……………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  
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 Единичните цени, които предлагаме за различните продукти, обект на изпълнението 

на настоящата поръчка са, както следва:  

№ Продукт Предлагана цена за 

кг/бр. в лв 

количество Обща предлагана 

цена в лева без ДДС 

1 Хляб и хлебни изделия    

1.1 Хляб стандарт – бр.   3500   

1.2 Хляб типов, ръжен и пълнозърнест – бр.   2000   

1.3 Готова закуска – бр.   1500   

1.4 Козунак – бр.   150   

 Всичко за ОП   хххххх    

2 Месо и месни продукти, риба, яйца    

2.1 Пилешко месо – кг     550   

2.2 Свинско месо – кг   150   

2.3 Телешко месо- кг   20   

2.4 Агнешко месо - кг   50   

2.5 Салам пресен – кг   140   

2.6 Салам шпек - кг   100   

2.7 Дроб пилешки - кг   150   

2.8 Кюфте, кебапче - бр   800   

2.9 Прясна наденица - кг   100   

2.7 Кайма - кг   600   

2.8 Свински крака и уши - кг   50   

2.9 Пастет - кг   50   

2.10 Риба, замразена - кг   360   

2.11 Яйца бр.   9000   

 Всичко за ОП   хххххх    

3 Мляко и млечни продукти    

3.1 Сметана- кг   30   

3.2 Сирене- кг   400   

3.3 Кашкавал – кг   100   

3.4 Извара- кг   70   
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3.5 Сухо мляко  - кг   160   

3.6 Кисело мляко 2% - кг   1200   

3.7 Кисело мляко 3.6 %- кг   300   

 Всичко за ОП   хххххх     

4 Пресни и консервирани плодове и 

зеленчуци 

   

4.1 Плодови сокове – л   100   

4.2 Грах консерва – кг   140   

4.3 Домати консерва – кг   600   

4.4 Зелен боб консерва – кг   190   

4.5 Гъби консерва – кг   100   

4.6 Маслини – кг   70   

4.7 Доматено пюре конс.- кг   80   

4.8 Лозов лист консерва – кг   30   

4.9 Паприкаш – кг   130   

4.10 Зеле кисело – кг   50   

4.11 Туршия – кг   30   

4.12 Картофи – кг   1000   

4.13 Зеле прясно – кг   600   

4.14 Моркови – кг   130   

4.15 Лук – кг   700   

4.16 Чесън – кг   20   

4.17 Домати пресни – кг   150   

4.18 Краставици пресни – кг   200   

4.19 Пипер пресен – кг   300   

4.20 Тиквички – кг   20   

4.21 Патладжан – кг   40   

4.22 Маруля – кг   30   

4.23 Лютеница – кг   60   

4.24 Сушени плодове – кг   80   

4.25 Ябълка – кг   900   
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4.26 Банан – кг   50     

4.27 Портокал – кг   400   

4.28 Тиква – кг   100   

4.29 Диня – кг   500   

4.30 Пъпеш – кг   50   

4.31 Праскова – кг   80   

4.32 Грозде – кг   100   

4.33 Мандарина – кг   50   

4.34 Череша – кг   20   

4.35 Ядки / бадеми, лешници и орехи/ - кг   20   

4.36 Конфитюри, желета, мармалади  - кг   50   

 Всичко за ОП   хххххх     

5 Пакетирани хранителни продукти    

5.1 Леща   60   

5.2 Боб   170   

5.3 Пшеничено брашно   350   

5.4 Фиде – кг   20   

5.5 Галета – кг   30   

5.6 Нишесте  - кг   40   

5.7 Грис- кг   40   

5.8 Бисквити – кг   100   

5.9 Захар   350   

5.10 Жито – кг   30   

5.11 Халва /тахан/   10   

5.12 Какао на прах   - кг   5   

5.13 Макарони –кг   200   

5.14 Кори за баница – кг   150   

5.15 Юфка – кг   50   

5.16 Качамак – кг   60                                             

5.17  Мая за хляб – кг   7   
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5.18 Билков чай / пакетчета/ -  бр.   5000                               

5.19 Олио    650   

5.20 Маргарин- кг   100   

5,21 Оцет 0.700 л – л   30                          

5.22 Червен млян пипер – кг     15   

5.23 Черен пипер - кг   5   

5.24 Чубрица - кг   5   

5.25 Джоджен - кг   1   

5.26 Дафинов лист – бр    50   

5.27 Чесън на прах - кг   0.200   

5.28 Ванилия - кг   0.600   

5.29 Канела - кг   2   

5.30 Кафе леблебия - кг   10   

5.31 Сода бикарбонат - кг   1   

5.32 Суха паста - бр   800   

5.33 Вафла обикновена - бр   1000   

5.34 Вафла диетична – бр   1200   

5.35 Паста - бр   100   

5.36 Майонеза - кг               30                       

5.37 Сладолед - бр   300   

5.38 Сол - кг                   80                                   

5.39 Ориз - кг   220   

 Всичко за ОП   хххххх    

 

Важно: Всички разходи, свързани с изпълнението на договора  са калкулирани в цената. 

В случай на приемане на нашето предложение, ние сме съгласни да представим гаранция за изпълнение 

по договора в размер на 3 % от стойността му без ДДС. 

    

Ние сме съгласни валидността на нашето предложение да бъде 120(сто и двадесет) 

дни от крайния срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да 

бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

Дата …………………..   Подпис и печат: ………………………… 
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Проект! 

ДОГОВОР 
/регистр.N: ........……………...........….на ДСХ-гр.Алфатар/ 

 

        Днес, …………2014 г., в гр. Алфатар, между: 

Дом за стари хора,  гр.Алфатар,област Силистра, ул.”Йордан Петров” 1,   

БУЛСТАТ 0005653590079   представляван  от Нели Маринова Маринова – Директор ДСХ и  

Нели Колева Йорданова – счетоводител ДСХ, наречен за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ ”, от 

една страна 

и 

………………………, със седалище и адрес на управление: ……………………, 

БУЛСТАТ/ЕИК …………………, представлявано от ……………., в качеството му на 

……………., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

на основание чл.14 ал.4 т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в изпълнение на 

Протокол  № ………..2014 год. на Възложителя за избор на Изпълнител по ЗОП и имайки 

предвид, че Възложителят е приел офертата на Изпълнителя, се сключи настоящият 

договор, като страните се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

    Чл.1(1).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка 

на хранителни продукти за календарната 2015 г. по обособени позиции, посочени в 

Ценовата оферта на изпълнителя, неразделна част от настоящия договор, за нуждите ДСХ – 

гр.Алфатар. 

(2). Изпълнението на договора се извършва на отделни доставки по заявените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ артикули и количества. 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2.(1). Договорът се сключва за срок от 01.01.2015г. до 31.12.2015г. 

(2). Срокът за изпълнение на всяка една доставка  е ....................... часа от момента на 

получаване на заявката на Възложителя. 

(3). Изпълнителят доставя продуктите франко адреса на ДСХ - гр. Алфатар, ул. 

„Йордан Петров” № 1 

III.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
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 Чл.3.(1).Общата стойност на договорените хранителни продукти е: 

................................. (...........) лв. без ДДС, ........................................ (............) с вкл. ДДС по 

обособени позиции, както следва: 

Хляб и хлебни изделия     - 

........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Месо и месни продукти, риба, яйца - 

......................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС 

Мляко и млечни продукти - 

........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Пресни и консервирани плодове и зеленчуци - 

........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

Пакетирани хранителни продукти -  

........................(……………………………………………………………………)лв. без ДДС, 

........................................ (………………………………………………………………)лв. с вкл. ДДС  

       (2).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ продуктите съгласно офертата 

си за участие в процедурата за доставка и представените от него условия в Техническата 

оферта и Ценовата оферта,  неразделна част от настоящия договор.   

       (3).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу издадена фактура по 

банков път, дължимата сума за извършените през месеца доставки в срок до  60 (шестдесет) 

дни от датата на фактуриране. При възможност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да заплати 

дължимите суми предсрочно. 

Чл.4.(1) Плащанията по настоящия договор се извършват с платежно нареждане по 

следната сметка на Изпълнителя: 

IBAN сметка :     

BIC код на банката  

Банка:  

Град/клон/офис:  

 

           (2) Преди плащане ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  извършва документална проверка за 

удостоверяване качественото извършване на доставката на заявените видове и количества 

хранителни продукти.  

           (3) За извършване на плащанията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя фактура, която следва да 

съдържа следната задължителна информация: 

Получател: Дом за стари хора гр.Алфатар 

Адрес: ул. „Йордан Петров” №1 

ЕИК: 0005653590079 

МОЛ: Нели Маринова 

Номер на документ, дата, място 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл.5.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни задълженията си с грижата на добър 

стопанин, при спазване на изискванията за ефикасност, прозрачност и старание, в 

съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор. За тази 

цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да осигури  всички финансови, човешки и материални 

ресурси, необходими за пълното, точно и качествено изпълнение на договора. 

  (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпълнява задълженията си самостоятелно или съвместно с 

един или повече партньори, ако такива са посочени в офертата на изпълнителя.  

  (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ са единствените страни по договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не признава съществуването на договорна връзка между него и 

партньорите или подизпълнителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Само ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнението на договора.  

Чл.6.(1).Предлаганите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ продукти трябва да отговарят на Закона 

за храните, Закона за ветиринарномедицинската дейност, Наредба №5 от 25.05.2006г. за 

хигиена на храните, БДС или еквивалентно. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за  

произход и годност на продуктите при всяка доставка. 

(3).Опакованите продукти трябва да са в оригинални опаковки с ненарушена цялост. 

(4).Стоките трябва да са етикирани съгласно Наредбата за етикирането и 

представянето на храните или еквивалентно. 

(5).В момента на доставката, продуктите трябва да имат остатъчен срок на годност не 

по-кратък от 50%. 

            (6).ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява транспортирането на продуктите със 

специализирано за целта моторно превозно средство, спазвайки всички хигиенни норми и 

регистрационни режими. 

            (7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява телефон за връзка, електронна поща, факс и лице, 

което да приема заявките и да се грижи за тяхното качествено изпълнение. 

            (8). В случай на доставени продукти с отклонения в качеството или количеството, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то те се заменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка в 

срок до  24 ч. 

           (9). При наличие на предварителна информация за възникване на обективни 

обстоятелства вследствие, на които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ временно няма да може да изпълни 

договорните си ангажименти, то той е длъжен същия ден да уведоми за това 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма.  

           (10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 

3% (три процента) от стойността на договора. 
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V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

          Чл.7.(1). В заявката си за доставка ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен точно да определи 

вида и количеството на доставяните продукти. 

          (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява компетентно лице, което да контролира и приема по 

качество и количество доставяните продукти. 

          (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури достъп до складовите помещения за 

приемане на доставката без да забавя ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при нейното приемане и 

освобождаване. 

          (4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отправя заявките и в устна форма, като писмено 

заявките се оформят при приемане на стоката. 

          (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да извърши заплащането на закупените от него 

продукти съгласно чл.3, ал.3 от настоящия договор. 

          (6)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за 

изпълнението на този договор /съгл. чл. 63, ал.1 от ЗОП/ в срок от 14 (четиринадесет) 

работни дни след изтичане срока му на действие, при прекратяването му по взаимно 

съгласие или при настъпване на форс мажорни обстоятелства, налагащи неговото 

прекратяване. 

 

VI. НЕУСТОЙКИ 

Чл.8.(1) При неизпълнение или забавено изпълнение на задълженията по този договор, 

виновната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5 % от стойността на 

неизпълнението за всеки просрочен ден, но не повече от 20% от стойността на договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удържи съответната сума по неустойката от стойността на предстоящата 

за плящане фактура или от внесената гаранция за изпълнение. 

      (2) Неустойка не дължи нито една от страните по договора, ако неизпълнението му е 

вследствие на настъпили форс-мажорни обстоятелства, за което задължително страните 

своевремнно се уведомяват в писмен вид, като посочват и последиците от форс-мажорните 

обстоятелства, касаещи изпълнението на договора. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка при непредоставяне или при предоставяне на 

нередовен документ за  произход и годност на продуктите, в размер на 10% от стойността на 

договора. Неустойката се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от стойността на предстоящата за 

плящане фактура. 

(4) В случаите по чл.6, ал.8 от настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

достави нова стока придружена с необходимите документи за  произход и годност на 

продуктите в срок от 24 (двадесет и четири) часа. При неизпълнение на задълженията си по 

настоящата алинея,    ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер цената на 

некачествената стока, като същата се удържа от предстоящата за плащане фактура.  
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VII.ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.9. (1).Прекратяването на този договор се извършва при един от следните случаи: 

1. При изтичане срока на действието му; 

2. При взаимно съгласие на двете страни; 

3.При неспазване от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поетите ангажименти за качество, цени, 

срокове за изпълнение на доставките и др. 

    4. При настъпване на форс-мажорни обстоятелства, при които една или двете страни не са 

в състояние да продължат да изпълняват задълженията си по този договор.  

    (2). Тридесет дни преди датата на едностранно прекратяване на договора, изправната 

страна изпраща на неизправната предизвестие за прекратяване на договора. 

    (3). При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

задържа внесената гаранция за неговото изпълнение. 

 

VIIІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

 

Чл.10.(1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение  на задълженията 

си по договора, когато невъзможността  за изпълнение се дължи на непреодолима сила. 

Непреодолимата сила е непредвидимо или непредотвратимо събитие от извънреден 

характер и извън контрол на страните, възникнало след сключване на договора, което прави 

изпълнението му невъзможно.  

(2) Срокът на изпълнение на задължението се продължава с периода, през който 

изпълнението е било невъзможно поради непредвидени и непреодолими обстоятелства. 

Клаузата не засяга правата и задълженията на страните, които са възникнали и са били 

дължими преди настъпването на събитието. 

(3) Ако страната е била в забава, тя не може да се позовава на предвидените в този член 

обстоятелства.  

(4) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 

подходящ срок уведомява писмено другата страна в какво се състои непреодолимата сила и 

възможните последици от нея за изпълнението на договора, както и да представи 

доказателства (съответно документи издадени от компетентния орган) за появата, естеството 

и размера на събитието. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. 

 (5)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. То се възобновява незабавно след отпадане на събитията 

довели до спирането му.  

(6) Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, тя има право да прекрати договора с писмено уведомление от 

другата страна. 
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(7) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, 

претърпени като последица от непреодолимата сила. 

(8) В периода на действие на непреодолимата сила, страните са длъжни да предприемат 

всички необходими мерки и действия, за да избегнат или смекчат въздействието на това 

събитие и доколкото е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, 

които са възпрепятствани от непреодолимата сила. 

 

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

 

         Чл.11.(1) Съгласно разпоредбите на ЗОП, страните по този договор не могат да го 

изменят, с изключение на случаите, предвидени в чл.43 от ЗОП. 

         (2). За неупоменати в този договор условия, се прилагат общите и специални 

нормативни актове, уреждащи тази дейност. 

         (3). Кореспонденцията по договора се извършва в писмена форма. 

          

Този договор се състави, подписа и подпечата в 4 (четири) еднообразни екземпляра, от които 

три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – ДСХ –гр.Алфатар, един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Неразделна част от договора са: 

 1.  Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 2.  Техническа оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 3. Документи по чл.47, ал.10 от ЗОП от компетентните органи за лицата, които 

представляват юридическото лице – ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 4. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:......................                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………. 

Директор ДСХ Алфатар 

Нели Маринова                                                              

Счетоводител:.......................... 

Нели Йорданова 


