
 
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА, ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП 1 И ЦНСТ 2        

ГР.АЛФАТАР, УЛ.”ЙОРДАН ПЕТРОВ”№1, тел.08673/22-26, 22-46, факс 08673/26-06, e-mail 

dsx_alfatar@abv.bg 

 

 

З  А  П  О  В  Е  Д  

 № 47/12.12.2013г.  
Гр. Алфатар  

 

 

На основание чл. 44 ал.2 от ЗМСМА  , заповед  № РД-073 от 15.03.2011 година 

на кмета на Община Алфатар и във връзка с чл.14, ал.4, т.2 и разпоредбите на Глава 

осма „а” от Закона за обществените поръчки 

 
 

НАРЕЖДАМ: 

 
 

            Да не се провежда процедура по ЗОП за определяне на изпълнител за поръчка  

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

календарната 2014 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”, а да се приложат 

условията на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с Глава осма „а“ от ЗОП – Възлагане на 

обществени поръчки чрез публична покана. 
 

      1. Предмет на поръчката:  Доставка на хранителни продукти за Дом за стари хора 

гр. Алфатар  за календарната 2014 г. по обособени позиции”. 

2. Правно основание на процедурата – чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП. 

3. Вид на процедурата и способ на провеждане – събиране на оферти чрез 

публична покана.  

4. Изисквания :  
       - Предложената цена да бъде формирана франко склада на социалната институция.  

 - Ценовата оферта на всеки кандидат трябва да съдържа единична цена за всяка 

стока от позицията, за която се кандидатства. 

 - Пълният размер на плащането за продукта Х ще се получи, като единичната 

цена се умножи по съответните количества. В цената да са включени ДДС, 

транспорт  и др. 
       - Изискванията към продуктите, предмет на поръчката са следните: 

                 а/ предлаганите хранителни продукти трябва да отговарят на Закона за храните, Закона 

за ветиринарномедицинската дейност, БДС или еквивалентно, Закон за народното здраве; 

б/ опакованите продукти трябва да са в оригинални опаковки с ненарушена цялост. 

в/ стоките трябва да са етикирани съгласно Наредбата за етикирането и представянето 

на храните. 

г/ доставените продукти да се придружават от търговски документ за количество, 

произход и годност. 

д/ в момента на доставката, продуктите трябва да имат остатъчен срок на 

годност не по-кратък от 50%.  

   - срок на валидност на предложението 

   - срок за изпълнение на доставката 

   - начин на плащане 

   - дни разсрочено плащане 



         - наличие на собствени специализирани или наети транспортни средства за 

доставка на хранителни продукти 

5. Прогнозна стойност: не по-висока от 42 500 лв. без 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 

6. Срок на изпълнение:  01.01.2014 – 31.12.2014 г. 

     7. Класирането на офертите ще се извърши по низходящ ред съобразно сбора от 

получените точки по критерии „икономически най-изгодна оферта“, както следва: 

  -  За предложена най-ниска цена за доставка на всяка отделна позиция  – 60 т.  

     за всяка следваща по-висока цена се отнематат по 5 т. 

 -  За предложен най-дълъг срок на валидност на предложението – 30 т.  

     за всеки следващ по-къс  се отнемат по 5 т. 

 -   За предложен най-дълъг срок за разсрочено плащане след доставката – 10 т.  

      за всеки следващ по-дълъг се отнема по 1 т. 

При класиране на първо място на две оферти с равен брой точки, печели офертата с 

по- ниска  доставна цена за съответната позиция. 

       8. Изискуеми документи: кандидатите е необходимо да представят следните 

документи: 

 8.1. Изисквания към участниците: 

 - Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или 

едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 

физическо лице; 

- Документ за регистрация по ЗДДС (ако има такава); 

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.1 и ал.2, т.2 и 5 от ЗОП – Образец № 2; 

- Декларация по чл. 47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, т.2а - 4 от ЗОП– Образец № 3; 

- Декларация по чл. 47, ал.5 от ЗОП - Образец № 4; 

 8.2. Изисквания за икономическо и финансово състояние: 

- Баланс и отчет за приходи и разходи за 2011 и 2012 г. за участници, за които 

публикуването им не е задължително; 

- Справка-декларация с информация от оборота за изпълнени договори с предмет, 

сходен с предмета на поръчката (доставка на хранителни продукти) за последните две 

финансово приключени години (2011, 2012) - Образец № 5; 

 Минимални изисквания: Участниците да имат общ оборот от изпълнени 

договори с предмет, сходен с предмета на поръчката минимум 40 000 лв. без ДДС. 

 8.3. Изисквания за технически възможности: 

-  Справка-декларация, съдържаща списък на изпълнените договори през 

последните две години - Образец № 6; 

- Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, издадено от Областна 

дирекция по безопасност на храните; 

- Удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на хранителни 

продукта, издадено от Областна дирекция по безопасност на храните.  

 Минимални изисквания:  

- Участниците да имат минимум 2 договора със сходен предмет, изпълнение през 

последните 2 (две) години; 

- Участниците да разполагат с обект за търговия с хранителни продукти; 

- Участниците да разполагат с регистрирано транспортно средство за превоз на 

хранителни продукти. 

  8.4. Оферта  - Образец № 1 

  8.5. Предложена цена – Образец № 8 

  8.6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо) - 

Образец № 7; 



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

проектодоговора – Образец № 9 

  Когато се представя копие на някои от документите, то трябва да е заверено с 

подпис и печат”вярно с оригинала”.  

9. Гаранция за изпълнение на договора - съгласно чл. 59, ал. 3 от ЗОП, 

участникът представя гаранция за изпълнение (парична сума или банкова гаранция) 

при сключване на договора за изпълнение на обществената поръчка. Гаранцията за 

изпълнение на договора е в размер на 1 % от стойността на поръчката. Същите се 

внасят в касата на общината или по сметката на Община Алфатар IBAN: BG 28 

STSA93003311249495  BIC STSABGSF Банка ДСК АД – Силистра. 

      10. Срок на подаване на офертите –Участниците депозират офертите си заедно с 

необходимите документи в запечатан непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл да 

плика да се изписва пълното наименование на доставката както и пълното 

наименование на участника, който подава офертата, както и адреса за кореспонденция, 

телефон и електронен адрес. Офертата да съдържа най-малко: 

             - данни за лицето, което прави предложението 

             - всички изискуеми от възложителя  документи  

             - ценово предложение  

             - срок на валидност на предложението  

            Офертата да бъде получена до 17.30 ч. на 19.12.2013 г. /четвъртък/  на адреса на 

Дом за стари хора Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1, подадена на място по пощата 

или чрез куриер. Офертата, изпратена по поща или с куриер, трябва да е постъпила в 

деловодството на социалната институция в срока определен за приемане на офертите. В 

противен случай тя не се разглежда и се връща на кандидата. 

     11. Срок на валидност на публичната покана: 19.12.2013 г. /четвъртък/. 

     12. За лице за контакти по настоящата процедура определям  

        – Нели Колева Йорданова – счетоводител, тел.: 0886 933 544 

     13. Разглеждане, оценяване и класиране на офертите- Разглеждането, 

оценяването и класирането на офертите ще се състои на 20.12.2013г. от 10.00 ч. в 

сграда Дом за стари хора Алфатар, ул. „Йордан Петров” № 1. Могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел. Неприсъствието на представители на участниците не е основание за 

прекратяване или отлагане на разглеждането на офертите и отварянето на ценовите 

предложения. 

          Отстраняване на участник от процедурата може да стане при: неспазване на 

условията на възложителя при изготвяне на офертата или непредставяне на някои от 

изискуемите документи. 

       14. След приключване на процедурата комисията изготвя протокол за работата си и 

го представя на директора на Дом за стари хора Алфатар в рамките на два работни дни. 

       15.  Участниците ще бъдат уведомени за резултатите в седем дневен срок. 

       16. Лицата, желаещи да участват в процедурата могат да получат нужната 

документация с приложения от 1 до 10 включително от Дом за стари хора, гр. Алфатар, 

ул. „Йордан Петров” № 1  или на следната интернет страница http: / / alfatar.egov.bg 

       17. Настоящата заповед и приложенията към нея да бъдат изпратени за 

публикуване на електронната страница на община Алфатар. 

       18. Събирането, разглеждането и класирането на офертите възлагам на 

комисия, която ще бъде назначена в деня, следващ деня за получаване на офертите.  

Настоящата заповед да се връчи на заинтерисованите лица за сведение и 

изпълнение.  

 

 

Нели Маринова Маринова,  
Директор на ДСХ Алфатар 

                                       



Образец № 1 
 

О Ф Е Р ТА 
 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на хранителни продукти за Дом за стари хора ” 

за календарната 2014 г. по обособени позиции” 
 

от .......................................................................................................................................... 

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

и подписано от .................................................................................................................... 

................................................................................................................................................ 
(трите имена и ЕГН) 

в качеството му на .............................................................................................................. 
(на длъжност) 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 

С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 

Вас обществена поръчка. 

1. Посочената цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на 

поръчката, както и всички данъци, такси, акцизи, които са дължими на територията на 

Република България. 

2. Приемаме условията от Възложителя и се задължаваме да спазваме поставените в 

тях изисквания, относно провеждането на процедурата и изпълнението на предмета на 

поръчката. 

3. Запознали сме се с изискванията в поканата  за участие в  процедурата   

4. Предлагаме  цена за изпълнение  на поръчката по ОП / обособени позиции/,  

както следва: 
Хляб и хлебни изделия     -........................................ 
(……………………………………………………………………)лв.  

 

Месо и месни продукти, риба, яйца -  .....………… 

(…………………………………………………………………....)лв. 
 

Мляко и млечни продукти - ...........................………… 

(……………………………………………………………...…….)лв.  
 

Пресни и консервирани плодове и зеленчуци - .....………… 

(…………………………………………………………………....)лв.  
 

Пакетирани хранителни продукти -  ...................………… 

(………………………………………………………………...….)лв.  

5. Предлагаме  срок на отложено плащане при всяка доставка в размер на:    
 

………/………………………………………………................. календарни дни.  

6. Предлагаме срок за изпълнение на всяка заявка ………/…………………………../ 

часа, считано от часа на  подаване на заявката на посочен от нас факс, телефон. 

7. Начин на плащане -  в български лева по банков път  след представена фактура  

(оригинал) . 

8. Оставаме обвързани с това предложение и приложенията, неразделна част от него 

в срок от  ............/......................../ календарни дни, считано от датата на сключване на 

договора за изпълнение,  за доставка на хранителни продукти през 2014 година.  

9. Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем    

определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

 

…………………………….    ……………………………… 

/дата, място/       /подпис печат/ 



Образец №2                                                                                                                                                                                                    

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

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

 
          Долуподписаният/ната.....................................................................................................,  

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

............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на 

........................................................ на ........................................................................................... - 

(посочете длъжността)     (посочете фирмата на участника)  

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

хранителни продукти за Дом за стари хора“ за календарната 2014 г. по обособени 

позиции. 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за: 

 престъпление против финансовата, данъчната и осигурителната система, 

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

 подкуп по чл. 301-307 от НК; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 
2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам дейността „доставка на 

хранителни продукти“ съгласно законодателството на държавата, в която е 
извършено нарушението. 

3. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки. 

 

            Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 
 

.................. г.  

       Декларатор: ....................... 
 

Забележка: Попълват се от прокуристите(когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се попълва само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България) и от: 

При събирателно дружество /СД/ : 

1.от всички съдружници, 

2.освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с 

дружествения договор. 

При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от 

всички; 

При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на 

капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала 

юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице; 

При командитно дружество /КД/ - от всички неограничено отговорни съдружници; 

При командитно дружество с акции /КДА/ - от всички упълномощени от съвета на 

директорите изпълнителни членове; 

При акционерно дружество /АД/ - от всички членове на съвета на директорите или членовете 

на управителния съвет, освен, ако няма овластяване на едно или няколко лица; 

Сдружение – от управителен съвет или управител; 

Фондация - от управителен орган – едноличен или колективен; 

Във всички останали случаи от лицата, които представляват кандидата или кандидата 



Образец №3                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, т.2а - 4 от Закона за обществените поръчки 

 
          Долуподписаният/ната.....................................................................................................,  

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

............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на 

........................................................ на ........................................................................................... - 

(посочете длъжността)     (посочете фирмата на участника)  

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

хранителни продукти за Дом за стари хора“ за календарната 2014 г. по обособени 

позиции. 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

   

че представляваният от мен участник:………………………………………………. 

      (посочете фирмата на участника) 

1.не е обявен в несъстоятелност; 

2.не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 

3.не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключил извънсъдебно 

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

че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда, или участникът е преустановил дейността си; 

4.не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

5.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, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване 

съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

6.няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните до  5 години. 

 

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

на неверни данни.   
 

 

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

                                                                                              (подпис и печат)                                

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

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

 

   Долуподписаният/ната.........................................................................................................., 

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

............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на 

........................................................ на ........................................................................................... - 

(посочете длъжността)     (посочете фирмата на участника)  

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

хранителни продукти за Дом за стари хора“ за календарната 2014 г. по обособени 

позиции”  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 1. Не  съм свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

 

2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
 

           Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 
 

 

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

 
  
Забележка: Попълват се от прокуристите(когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се попълва само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България) и от: 

При събирателно дружество /СД/ : 

1.от всички съдружници, 

2.освен ако не е възложено управлението на един или няколко съдружници или на друго лице с 

дружествения договор. 

При дружество с ограничена отговорност /ООД/ - от управителя, когато е повече от един от 

всички; 

При еднолично дружество с ограничена отговорност /ЕООД/ - от едноличния собственик на 

капитала или друго лице назначено като управител. При едноличен собственик на капитала 

юридическо лице – неговият ръководител или определено от него лице; 

При командитно дружество /КД/ - от всички неограничено отговорни съдружници; 

При командитно дружество с акции /КДА/ - от всички упълномощени от съвета на 

директорите изпълнителни членове; 

При акционерно дружество /АД/ - от всички членове на съвета на директорите или членовете 

на управителния съвет, освен, ако няма овластяване на едно или няколко лица; 

Сдружение – от управителен съвет или управител; 

Фондация - от управителен орган – едноличен или колективен; 

Във всички останали случаи от лицата, които представляват кандидата или кандидата. 

 

 

 

 



Образец № 5 

 

 

 

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

/Наименование на Участника/ 

 

 

 

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ 

С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА ОТ ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ С ПРЕДМЕТ, 

СХОДЕН С ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА  
 

„Доставка на хранителни продукти” 
 

ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ФИНАНСОВО ПРИКЛЮЧЕНИ ГОДИНИ (2011, 2012) 

 

 

 

 

 2011 г. 2012 г. Общ оборот 

(2011, 2012) 

Оборот от доставки, 

сходни с предмета на 

обществената поръчка (в 

лева) 

   

 

 

* Ако заявлението се подава от обединение/консорциум, което няма самостоятелна 

правосубектност, то данните, посочени в таблицата включват общата информация 

за всички негови “членове”. Всеки от тях също така представя самостоятелна 

декларация. 

 

 

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

неверни данни. 

 

Дата: ................... г.       ................................................... ......................... 

                                                                        /трите имена, подпис и печат на участника/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 6 

 

 

 

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

/Наименование на Участника/ 

 

 

 

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ 

СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА  

ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ 

 

 

 

 Наименование на 

договора 

Възложител 

2011 г. 1.  

 2.  

 3.  

 

2012 г. 1.  

 2.  

 3.  

 

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

 

 

 

 

......................................    Декларатор: ...................................... 

/дата на подписване/          /име и фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Образец № 7 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧАСТИЕ КАТО ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

 

от ......................................................................................, ЕГН ..............................................., 

л.к. №............................................., издадена на ...................... от ....................., в 

качеството ми на ..................................................(Изпълнителен директор/Управител)  

на ....................................................... АД/ООД, 

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

ЕИК ................................................ 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

Съм съгласен представляваното от мен дружество да участва като подизпълнител на 

...................................................................................., Участник в обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на хранителни продукти за Дом за стари хора“ за календарната 

2014 г. по обособени позиции” и ще изпълнявам следните видове дейности: 

 

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

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

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

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

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

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

 

Известно ми е, че поради участието ми като подизпълнител нямам право да 

подавам самостоятелна оферта.  

 

Известно ми е, че при деклариране на неверни обстоятелства нося наказателна 

отговорност по чл. 313 от НК. 

  

 

......................................    Декларатор: ...................................... 

/дата на подписване/          /име и фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образец № 8  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
            Предлаганите цени са определени при пълно съответствие с условията за 

образуване на предлаганата цена от документацията на процедурата, а именно: 

№ номенклатура Предлагана цена за 

кг/бр. в лв 

количество Обща предлагана 

цена 

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.  1000  

1.4 Козунак – бр.  100  

 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  
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  

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  60  

5.16 Качамак – кг  60                                            

5.17  Мая за хляб – кг  5  

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   

 

 

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

                                                                                                                                                      

…………………………… 
                                                                                    / име и фамилия/ 



Образец № 9 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

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

 

 
Долуподписаният/ната.........................................................................................................., с 

лична карта № .................................., издадена на ...................................... от 

............................................. с ЕГН..............................................., в качеството ми на 

........................................................ на ........................................................................................... - 

(посочете длъжността)     (посочете фирмата на участника)  

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

хранителни продукти за Дом за стари хора“ за календарната 2014 г. по обособени 

позиции”  

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Приемам условията на проекта на договор, приложен към заповедта  за 

провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма 

„а” от ЗОП с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за Дом за стари хора“  за 

календарната 2014 г. по обособени позиции”  

 

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

неверни данни. 

 

 

 

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

 

                                                                                                                 (подпис и печат) 



Образец № 10 

 

Проект! 

 

ДОГОВОР 

 
ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА  АЛФАТАР ЗА БЮДЖЕТНАТА 2014 Г.  

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 

         Днес…………………… в гр. Алфатар, се сключи настоящия договор между: 

         1 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 ” 

 и 

         2. ……………………………………, със седалище и адрес на управление …… 

………………………………………………БУЛСТАТ………………….., Номер по НДР 

…………………….., регистрирано с Решение №………………..на …………………….. 

окръжен съд, по ф.д. ……………………… представлявано 

от……………………………………. ЕГН……………………. в качеството му на 

………………………………, наричано по долу накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание 

чл.101е от ЗОП, във връзка със Заповед № РД / 073 от 15.03.2011 г. на Кмета на община 

Алфатар и във връзка с отразени резултати в Протокол на комисия, назначена за 

разглеждане, проверка и класиране на представени оферти за участие в обществена 

поръчка с предмет:  „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари 

хора” за бюджетната 2014 г. по обособени позиции“, се сключи настоящият договор за 

следното: 

        І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

        Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага,а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва 

доставка на хранителни продукти, за нуждите на Дом за стари хора гр. Алфатар за 

бюджетната 2014 г,по заявка, съгласно, приложение съставляващо неразделна част от 

настоящия договор, при цени, предложена в  офертата на изпълнителя хранителни 

продукти - ………..лв., франко складовете на социалната институция, като в цената е 

включено ДДС, еко-такси и транспорт. Офертата е с валидност …… дни от датата на 

разглеждане на предложението или до ……………г включително. След този период 

цената ще се образува съгласно обявените в документацията изисквания на 

Възложителя – при базисна цена на едро с ДДС обявена от изпълнителя и коригирана с 

инфлационния индекс за месеца плюс процентни начисления върху нея за еко-такси, 

транспорт и др. франко социалното заведение. 
 

         Чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставката до съответния 

обект  посочен в заявката, по график съгласуван предварително с Възложителя в срок 

до ….. часа/дни след получаване на същата, съгласно предложената от него оферта. 

 

Чл. 3./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  доставеното 

количество хранителни продукти, разсрочено до ………... дни плащане, по 

формираната по чл. 1 цена. 

                   /2/ Плащането ще се извърши по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 

именно…………………………………………………………………………………. 

               ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ    
 



 Чл. 4 /1/     ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

стойността на доставката по договорената цена – формирана по изискванията на 

обществената поръчка и договорения съгласно предложението срок на изплащане - 

………………….дни след доставката. 

              /2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 

                 а/ да осъществява контрол по доставката 

                 б/ да изисква необходимата документация, съпровождаща доставката 

                 в/ да извършва проверки в специализирани лаборатории за качеството на 

доставените стоки. 
 

                    ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 5 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 

                      а/  да изпълнява доставката на хранителни продукти, съгласно условията 

на одобреното предложение с протокол от ……………………………г. 

                      б/ в изпълнението на доставката да защитава интересите на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
                      в/ да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изпълнение на 

доставката 

                      г/ да предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, които са свързани с 

доставката 

                      д/ да издава съответните документи, /фактури/ при извършване на 

доставката . 

                      е/ да предоставя документи, относно качеството на доставените стоки 

                      ж/ при всяко неизпълнение на поръчката в срок от …. часа/дни след 

заявяването да доставя следващото количество на цена 10 % по-ниска от фактическата 

доставна цена. 

                      з/ при извършена проверка и установяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

в специализирана лаборатория на отклонение в качеството на доставените стоки, да 

извъшва своевременна подмяна на същите с нови отговарящи на изискванията по БДС. 

и/ при сключване на договора за обществена поръчка да внесе гаранция за 

изпълнение в размер на 1% от стойността на поръчката, която се освобождава след 

изпълнение на договора. 

 

Чл. 6 /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права: 

                           А/ да подписва, приема и предава документи във връзка с извършване 

на доставката 

                           Б/ при точно изпълнение на доставката да получава стойността на 

доставените стоки по договорената цена и в срока на изплащане, съгласно одобреното 

предложение 

                   ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

         Чл. 7 /1/  Настоящият договор се прекратява: 

1.1. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма. 

 

          Чл. 8 /1/ Възложителят има право да развали настоящия договор ако 

                      А/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява поръчката съгласно представеното и 

одобрено предложение при цена формирана според изискванията на чл.1 от този 

договор.   

                         Б/ при трайно и системно влошаване качеството на доставяните стоки 

 

 

                     V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 9 /1/ Настоящият договор не може да бъде изменян. 



/2/ Изменение на договора се допуска по изключение при условията и реда на 

чл.43, ал.2 от ЗОП. 

 

Чл. 10 Страните решават възникналите спорове при изпълнението на договора 

по взаимно споразумение, а когато се окаже невъзможно – по реда на ГПК 

 

                    Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – 

два за Възложителя и един за Изпълнителя 

 

 
Възложител: ___________                           Изпълнител:____________ 

     ДИРЕКТОР ДСХ   

                     /Н.Маринова/                                                           

Счетоводител : ____________  
                                 /Н. Колева/  

 

 


