СУ ЗА УУС “ПРОФ. Д-Р СТ. БЕЛИНОВ” - ПЛОВДИВ
Гр. Пловдив, ул. “Прохлада” № 1
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„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р
Ст. Белинов” гр. Пловдив

2017 г.
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ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ НА ПОРЪЧКАТА
1. Обект на поръчката – доставки
2. Предмет на поръчката- Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС
„Проф. д-р Ст. Белинов” гр. Пловдив
3. Описание на предмета на поръчката- Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите
на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов” гр. Пловдив, включващи доставка на хляб и хлебни
изделия, месо и месни продукти, риба, яйца, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти,
пакетирани хранителни продукти и консерви. Изброените групи хранителни продукти не
представляват обособени позиции. Участниците следва да подадат оферти за всички видове
хранителни продукти в документацията за участие.
Хранителните продукти ще се доставят на партиди, след предварителна заявка от
възложителя.

Всяка доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със
съответните сертификати за качество и произход и да са със срок на годност, съгласно
изискванията на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него.
Няма да се допускат доставки на стоки с генетично модифицирани храни. Храненето
на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на Наредба № 9 от 16
септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата, издадени от Министерство на
здравеопазването и в съответствие с това, доставяните хранителни продукти следва да
отговоряват на минималните изисквания за качество по тази наредба.
При транспортирането на храните трябва да се спазват изискванията на Регламент
(ЕО) № 852/2004 г. (OB L 139.30.4.2004 г.) и Регламент (ЕО) № 853/2004 г.относно хигиената
на храните и действащото българско законодателство. Транспортните средства, с които се
извършва доставката следва да бъдат регистрирани по чл. 246 ал.4 от Закона за
Ветеринарномедицинската дейност и чл.6 от Регламент (ЕО) № 852/2004
4. Обособени позиции- Не се предвиждат обособени позиции.
5. Прогнозна стойност на поръчката и финансиране- Прогнозната стойност на поръчката
е 41666 /четиридесет и една хиляди шестстотин шестдесет и шест/лв. без ДДС и се
финансира от бюджета на училището.
6. Срок на изпълнение на поръчката- Срокът за изпълнение на поръчката е една година до 31.12.2018 г.
7. Изисквания към изпълнение на поръчката- Всеки кандидат подава оферта, като
формира ценовото си предложение в пълно съответствие с предложения образец като крайна
цена с вкл. ДДС за всеки от посочените артикули. Общата стойност на поръчката не следва
да надвишава максималната прогнозна стойност на цялата обществена поръчка и включва
всички разходи за изпълнението на поръчката – възнаграждение, осигуровки на персонала,
стойност на консумативите, транспорт, контрол за качество и т.н.
8. Минимални изисквания към участниците8.1. Участникът следва да е изпълнил през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, поне 3 (три) доставки, които са сходни с предмета на обществената
поръчка. Доказва се със списък доставките, които са сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата – по
образец и удостоверения за добро изпълнение.
8.2. Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация на обект и МПС,
предназначено за превоз на храни, в Областна дирекция по безопасност на храните, гр.
Пловдив. Доказва се с копия от удостоверения за регистрация.
8.3. Участникът да разполага минимум с 2 бр. МПС за изпълнение на поръчката, от които един
брой хладилен автомобил и един брой автомобил за превоз на хранителни продукти от
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неживотински произход, които да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт
на храни и са регистрирани в ОДБХ
9. Критерии за оценка на офертите – най – ниска цена, изчислена на база средно
аритметична стойност от сбора на индивидуалните цени на всички 61 (шестдесет и един)
продукта.
10. Съдържание на офертата- Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от
участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата, с препоръчано
писмо с обратна разписка. Върху плика се посочва предмета на поръчката, адрес за
кореспонденция, телефон, факс.
ДО
СУ за ученици с увреден слух „Проф. д-р Ст. Белинов”

гр. Пловдив
ул. “Прохлада” № 1
ОФЕРТА

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на
хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив”
име на участника
_________________________________________________
пълен адрес за кореспонденция
________________________________________________
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

Офертата се попълва по образец и се подписва от законния представител на участника
или упълномощено от него лице.
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Оферта (образец № 1);
2. Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2);
3. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3);
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 4);
5. Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 5);
6. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6);
7. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 7);
8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях
лица и техните действителни собственици (образец № 8);
9. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 9);
10. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 10);
11. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 11);
12. Техническо предложение (образец № 12);
13. Ценово предложение (образец № 13);
14. Копия от документи за собственост, договори за наем и документи за лизинг на
транспортните средства, регистрирани в ОДБХ;
15. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства
в ОДБХ;
16. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на обектите за търговия с
храни включително от животински произход;
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17. Копие на документ за собственост, договор за наем или право на ползване на
регистрираните в ОДБХ обекти;
18. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не
са подписани от законния представител на участника;
19. Списък на документите, представени от участника.
11. Срокът на валидност на офертата не следва да е по – кратък от 60 /шестдесет/
календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.
Документите трябва да са заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и
подпис на лицето/та, представляващи участника. Всички официални документи следва да са
в срока на тяхната валидност, да са на български език, а ако са на чужд език – следва да са
придружени с превод.
По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или
корекции, освен ако не са заверени с подпис на лицето с представителни функции, съгласно
удостоверението за актуално състояние (или упълномощените от него);
12. Място и срок за подаване на офертите- Офертите се подават в непрозрачна запечатана
опаковка, от участника лично или упълномощен негов представител, който се легитимира
чрез пълномощно, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.
Пловдив, ул. „ Прохлада” № 1, СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов” до 16:00 часа на
19.12.2017 г. Върху плика участникът посочва предмета на поръчката, адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес.
Участникът разполага със свободен достъп до цялата документация - образци и
условия, на интернет адрес:www.ssudus.com
При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът
на получаването. Посочените данни се вписват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ.
Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно оферти, който
са представени след изтичане на крайния срок или са представени в незапечатан плик, или в
плик с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на
възложителя.
Ако участникът изпрати офертата си чрез куриерска фирма или препоръчана поща,
разходите са за негова сметка. В този случай офертата трябва задължително да постъпи при
възложителя преди изтичане на крайния срок за получаване на офертите. Рискът от забава
или загубване са за сметка на участника.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
13. Място и срок за отваряне на офертите- Офертите ще бъдат отворени, разгледани и
оценени от определена от директора на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов” Пловдив
комисия, която ще започне работа на 20.12.2017 г. от 10 ч., в Методичен кабинет в сградата
на СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Белинов” Пловдив.
Обменът на информацията с участниците ще се осъществява лично срещу подпис или с
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път, при условията и реда
на Закона за електронния документ и електронния подпис.
14. Сключване на договор- Възложителят ще сключи писмен договор за обществена
поръчка с участника, класиран от комисията на първо място и определен за изпълнител на
поръчката. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор,
възложителят може да определи за изпълнител и да сключи договор с класирания на второ
място участник.
При сключване на договор определеният изпълнител представя удостоверения от
съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл.54 от ЗОП.
15. Лице за въпроси във връзка с поръчката- Христина Танева - тел. 032 626371
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Образци
Оферта (образец № 1)
Декларация по чл. 54, ал.1, т.3-5 от ЗОП (образец № 2)
Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец № 3)
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 4)
Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 5)
Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 6)
Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 7)
8. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните
с тях лица и техните действителни собственици (образец № 8)
9. Декларация за съгласие с проекта на договора (образец № 9)
10. Декларация за срока на валидност на офертата (образец № 10)
11. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 11)
12. Техническо предложение (образец № 12)
13. Ценово предложение (образец № 13)
14. Проект на договор (образец № 14)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

…………………………………..
Недялка Гарова - Директор на СУ за УУС
«Проф. д-р Ст. Белинов», Гр. Пловдив
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет:
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”
гр.Пловдив
І. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ:
1. Доставяните хранителни продукти да отговарят на изискванията на:
• Закона за храните;
• Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните;
• Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, обн. ДВ,
бр.73/20.09.2011 г.;
• Наредба за изискванията към напитките от плодове /приета с ПМС № 219 от
24.09.2002 г., обн., ДВ, бр. 94 от 4.10.2002 г., в сила от 12.07.2003 г./;
• Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени /приета с ПМС № 45 от 21.02.2003 г., обн., ДВ,
бр. 19 от 28.02.2003 г., в сила от 12.07.2003 г./;
• Наредба № 32/ 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици;
• Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на
някои замърсители в храните;
• Наредба № 1 от 09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца;
• Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно – санитарните изисквания за съхраняване
и използване на особено бързо развалящите се хранителни продукти;
• Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие
на пресни плодове и зеленчуци;
• Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, респективно
Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 852/2004, Регламент (ЕС) № 543/2011 и
др.;
• Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата действаща
нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с хранителни
продукти;
• Нормативни документи на Българската агенция по безопасност на храните;
Предлаганите хранителни продукти следва да не съдържат генетично
модифицирани организми (ГМО), съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за
храните.
2. Изисквания към документите при доставка на хранителни продукти
Доставяните хранителни продукти задължително следва да бъдат придружени от
сертификати за произход, сертификати за качество (напр. документ за произход;
декларация за съответствие; удостоверение за качество; търговски листове за качество и
произход; сертификат за контрол на храни от РЗИ; протокол за изпитване от РВМС (БАБХ) и
др.) и означен срок на годност. При доставяне на хранителните продукти от растителен и
животински произход, изпълнителят следва да представя сертификат за произхода на
хранителните продукти и анализно свидетелство за качество на всяка доставка, отговарящо
на посочената в техническата спецификаци нормативна база; всяка доставка да бъде
придружена от анализно свидетелство за срок на годност -остатък не по-малък 75 % от срока,
и за качество на всеки продукт.
3. Изисквания за качество и срок на годност
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Доставяните храни следва да са първо или екстра качество, с доказан произход, да
отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за безопасност при употреба
от крайни потребители, да отговарят на санитарните, санитарно – ветеринарните, хигиенните
и други норми, установени от действащото в Република България законодателство и на
приложимите нормативни актове на органите на Европейския съюз, и/или на издадени от
специализирани държавни контролни органи в съответствие с нормативни изисквания,
свързани с производството и търговията с храни.
В деня на доставката, хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на
годност не по-малък от 75 % от целия им срок на годност, посочен от производителя.
При доставката следва да се спазват стриктно всички санитарно – хигиенни изисквания.
4. Изисквания към опаковките:
1.Опаковките на хранителните продукти да отговарят на изискванията на Закона за
храните и Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и да
гарантират възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия.
2. Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за
преминаването на опасни за здравето вещества; При доставката опаковката да бъде с
ненарушена цялост; Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български език, не се
допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя, по отношение на
вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност,
начин на производство и употреба;
4. На етикета трябва да е обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храните и етикетирането трябва да е
извършено съгласно чл. 4, т. 1а от същата наредба. На етикета ясно да бъде изписана
крайната дата на потребление на хранителните продукти и/или датата на производство и
срокът на годност на продуктите.
ІІ.УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
1. Транспортирането на хранителни продукти да се извършва съгласно Наредба № 1
от 26.01.2016 година за хигиената на храните и Закона за ветеринаромедицинската дейност и
Регламент (ЕО) № 852/204.
Когато при доставката на хранителни продукти се установи, че хранителен продукт не
отговаря на изискванията, описани в настоящата техническа спецификация и договорните
условия, включително на приложимите нормативни актове, възложителят има право да
направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на
хранителни продукти, напълно отговарящи като съдържание, количество и качество на
договорените. В този случай се изготвя Приемо – предавателен протокол и Изпълнителят се
задължава незабавно и своевременно в срок до 6 часа да достави хранителен/и продукт/и,
които напълно съответстват на техническата спецификация и на договорните условия,
включително на приложимите нормативни актове. Всички разходи за подмяната на
неприетата доставка са за сметка на Изпълнителя.
2. Срок за доставка - Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в
срок до 24 часа след подаване на конкретната заявка. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката. Доставките на хранителни продукти до Възложителя, ще се
извършват в работен за него ден.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни
заявки от страна на Възложителя или упълномощено от него лице.
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ОБРАЗЦИ
Образец № 1
Наименование на участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

До
СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”
гр.Пловдив

ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава двадесет и
шеста от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС
„Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
от УЧАСТНИК :
……………………………………………………………….................................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура
за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на оферти с предмет: Доставка
на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Запознати сме и приемаме условията на Възложителя за изпълнение на поръчката.
Запознати сме с проекта на договора и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим
договор в законоустановения срок.
Настоящата оферта е валидна за период от 60 дни (шестдесет), считано от крайния
срок за получаване на офертите) и ние ще сме обвързани с нея.
До подписване на договора, настоящата оферта, ведно с писменото потвърждение от
Ваша страна и поканата за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение
между двете страни.
Приложенията към настоящата оферта са съгласно списък на документите, представени
от участника, представляващи неразделна част от нея.
Правно обвързващ подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице
печат

__________________________
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Образец № 2
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 97, ал.5 от ППЗОП
за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………........................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................………............................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………...................................
(длъжност)
на ....................................................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................, - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”

гр.Пловдив

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Представляваният от мен участник…………………………………………
Задължения
за
данъци
и
задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на
кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен*,
или на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е
установен*
Неравнопоставеност по смисъла на чл.44, ал.5
ЗОП

а) Няма
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или
обезпечение
в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.
г) Размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на
сто от сумата на годишния оборот за последната
приключена финансова година.

(ненужното се зачертава)

а) Представляваният от мен участник не е
предоставял пазарни консултации и/или не е
участвал в подготовката на обществената поръчка.
б) Предоставянето на пазарни консултации и/или
участието в подготовката на обществената
поръчка на представлявания от мен участник не
води до неравнопоставеност по чл.44, ал.5 ЗОП.

(ненужното се зачертава)

3. Представляваният от мен участник:
- не е предоставил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го
представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
9

Образец № 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................………............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………….............
(длъжност)
на ..............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ................................................, - участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС
„Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл.
219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм (невярното се
зачертава) за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета
страна.
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.
г.

Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП.

Образец № 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................
–
подизпълнител
на
...................................................................................(наименование на участника) - участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти
за нуждите на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………….......
(посочете юридическото лице, което представлявате)
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изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ...........................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
(изброете конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената
обществена поръчка със самостоятелна оферта, включително като член на обединение.
4. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл.
253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
5.Не съм осъден с влязла в сила присъда /реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление, аналогично на тези по т. 4, в друга държава членка или трета страна.
6. Представляваният от мен подизпълнител:
- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата и към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството
на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника,
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е
допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по
акт, който не е влязъл в сила;
-не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на
условията, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация;
-е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на
които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и
икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо);
Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
г.

Декларатор:

Образец № 5
СПИСЪК
на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП
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Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът има на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните
транспортни средства, регистрираните по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност:
№
Вид, марка на автомобил и рег. №
Хладилни автомобили

Собствен/ нает

Автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс
Доказателства към настоящият списък-декларация:
Посочване на съответния публичен регистър, който съдържа информация за
регистрираните по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
превозни средства или се представят заверени от участника копия от валидни
удостоверения за регистрация на транспортните средства със специално предназначение,
издадени от съответната ОДБХ към БАБХ на името на участника или на собственика (в
случай, че те се ползват по силата на договор за наем или лизинг).

ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)
Образец № 6

СПИСЪК
на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП
Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите СУ за УУС
„Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
Участникът има на разположение за целия срок на изпълнение на поръчката следните
обекти, собствени или наети, регистрирани като обект за производство и/или търговия /на
едро и/или дребно/ за храни по чл.12 от Закона за храните и които отговарят на Наредба №
12

1/26.01.2016 г. за хигиена на храните, издадено от БАБХ-ОДБХ, със срок на валидност, не по
кратък от срока на договора за обществената поръчка.
№
Обект
Собствен/ нает

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по
смисъла на чл.313 от Наказателния кодекс
Доказателства към настоящият списък-декларация:
Заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните,издадено
за обект за производство и/или за търговия на едро и/или дребно с хранителните продукти
или участникът да посочи съответния публичен регистър, който съдържа тази
информация.
ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)

Образец № 7

СПИСЪК
по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
поръчката, изпълнени през последните три години
Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Получател на
Начална и
Стойност/цена (с доставката –
№ по Предмет на изпълнената
крайна дата на
ДДС) на
адрес,
ред
доставка
изпълнение на
изпълнената
телефон,
доставката
доставка
електронна
поща
1.
2.
3.
4.
общ
брой
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Забележка: В списъка се посочват само доставки на хранителни продукти, които са
идентични или сходни с хранителните продукти, предмет на поръчката, за която се участва.
Приложения: Доказателства за извършените доставки – заверени от участника копия.
ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)
Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици
Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М:
За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и
чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.
ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)
Образец № 9
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.39, ал.3, т.1, б. “в” от ППЗОП

Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М:
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Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в него.
ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)

Образец № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.39, ал.3, т.1, б. “г” от ППЗОП за срока на валидност на офертата
Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Предложеният от мен срок на валидност на офертата е …………..календарни дни
считано от дата на подаване на офертата.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване
на неверни данни в настоящата декларация.
ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)
Образец № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП

Долуподписаният…………………………………….................................................(име, презиме,
фамилия
)
с
адрес:
гр.
..............................................................................
л.к.,
№……………………….., издаден от ……………………., на ............................., ЕГН
…………………………,
в
качеството
на
............................................
на
................................................................................................ - участник в процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на
труда и условията на труд.
Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване
на неверни данни в настоящата декларация.
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ДАТА: ................... г.

ДЕКЛАРАТОР: ................................
(подпис, печат)

Образец № 12
Наименование на участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес
за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

До
СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”
гр.Пловдив

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”
гр.Пловдив
от УЧАСТНИК :
……………………………………………………………….................................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на
обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за
нуждите на на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
1. При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от задълженията и
условията, поети от нас с офертата ни, до изтичане на срока на договора за обществена поръчка.
2. Заявяваме, че при изпълнение на поръчката ще ползваме/няма да ползваме подизпълнител.
/вярното се подчертава/
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3. В случай на рекламация ще заменим доставените некачествени / в намалено количество/
хранителни продукти в срок до ……………………….( ……………………словом) часа след
получаване на уведомяването.
4. Декларираме, че продуктите, които ще доставяме в случай че бъдем определени за
изпълнител ще бъдат етикетирани съгласно чл. 4, т. 1а и чл. 6 от Наредба за изискванията за
етикирането и представянето на храните
5. Декларираме, че продуктите, които ще доставяме в случай че бъдем определени за
изпълнител, ще отговарят на Закона за храните; Наредба № 1/ 26.01.2016 г. за хигиена на
храните; Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата ; Наредба № 5 от
09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в
храните; Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба № 32/ 23.03.2006 г. за окачествяване,
съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; Наредба № 1 от
09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; Наредба за изискванията към напитките от
плодове; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени; Изискванията за качество и на стандартите на
Европейския съюз, респективно Регламент 178/2002 и Регламент № 852/2004 (ЕО);
6. Декларираме, че опаковките на продуктите, които ще доставяме, ще отговарят на
следните изисквания:
1. Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за
преминаването на опасни за здравето вещества;
2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост;
3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикетирани на български език, не се
допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя, по отношение
на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав,
трайност, начин на производство и употреба;
4. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка,
посочени в Описанието, което е неразделна част от документацията;
5. На етикета трябва да е обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от Наредба за
изискванията за етикирането и представянето на храните и етикирането трябва да е
извършено съгласно чл. 4, т. 1а от същата наредба.
6. На етикета ясно да бъде изписана крайната дата на потребление на хранителните
продукти и/или датата на производство и срокът на годност на продуктите.
До подготвяне на договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша
страна и покана за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между
двете страни.
Като неразделна част към настоящото техническо предложение прилагаме и Ценово
предложение– Приложение № 13 за изпълнение на поръчката изготвено по образеца от
документацията за участие, представляващо неразделна част и от офертата ни.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с гореописаното предложение.
Правно обвързващ подпис:
Дата
________/ _________ / ______
Име и фамилия

__________________________

Подпис на упълномощеното лице
печат

__________________________
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Образец № 13
Наименование на участника:
Представлявано от :
Седалище по регистрация:
BIC; IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

До
СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Белинов”
гр.Пловдив
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез обява за събиране на
оферти с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф.
д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив
от УЧАСТНИК :
………………………………………………………………...............................................
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас
обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на на СУ за
УУС „Проф. д.р Ст. Белинов” гр.Пловдив.
Запознати сме и приемаме условията на възложителя за изпълнение на поръчката.
Запознати сме с проекта на договора и ако бъдем определени за изпълнител, ще
сключим договор в законоустановения срок.
1. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от 60 дни, считано от крайния срок за подаване на
оферти.
2. Задължаваме се, в случай че бъдем определени за изпълнител, при подписване на

договора, да представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП..
3.

ПРЕДЛАГАМЕ:
ДА ИЗПЪЛНИМ ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
СЛЕДНИТЕ ЦЕНИ /С ВКЮЧЕН ДДС/ :
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ЗА

ДОСТАВКА

ПРИ

ВИД ХРАНИТЕЛЕН ПРОДУКТ
№

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

a.
Яйца
- за 1 бр.- М
Месо - свинско - за 1 кг.
Месо - пилешко – бут - за 1 кг.
Месо - пилешко - за 1 кг.
Месо - телешко - за 1 кг.
Риба – чистена - за 1 кг.
Риба –консерва – за 1 бр.
Кайма - за 1 кг. – смес – 40/60%
Сирене, краве, без растит. мазнини- за 1 кг.
Кашкавал от краве мляко, без растит. мазнини - за
1 кг
Ориз - за 1 кг.
Фасул - за 1 кг.
Олио - за 1 л.
Оцет – за 0,750 л
Леща – за 1 кг.
Масло - за 1 кг.
Картофи - за 1 кг.
Лук - за 1 кг.
Моркови – за 1 кг.
Захар - за 1 кг.
Зеле - за 1 кг. – прясно
Зеле - за 1 буркан 1,7 кг. – кисело
Компот/вишни, череши, сливи, праскови, кайсии и
др./-1бр-0,7 кг.
Хляб, бял - за 1 бр./650 г./
Хляб, пълнозърнест - за 1 бр./700 г./
Брашно , бяло тип 500 – за 1 кг.
Макарони / юфка/ - за 1 пакет, 400гр.
Кроасани с пълнеж – за 1 бр.
Кисело мляко - за кофичка -380 гр., 1%
Прясно мляко - за 1 литър – 1,5%
Стерилни консерви /домати, гювеч и др./- 1бр.- 0,7
кг
Маслини - за 1 кг.
Пастет - за 1 бр. /125 г ./
Мед - за 1 кг.
Конфитюр – за 1 кг.
19

ЕДИНИЧНА
ЦЕНА С
ВКЛЮЧЕН
ДДС

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.

Халва – за 1 кг.
Нишесте – за 1 кг.
Ябълки - за 1 кг.
Портокали - за 1 кг.
Мандарини – за 1 кг. .
Грозде – за 1 кг.
Череши – за 1 кг.
Домати - за 1 кг.
Краставици - за 1 кг.
Чушки - за 1 кг.
Подправки – за 100гр.
Лютеница – буркан 310 гр.
Мая за хляб – за 1 кг.
Козунак – за 500 гр.
Колбас траен – за 1кг.
Колбас малотраен – за 1 кг.
Кренвирши – за 1кг.
Боза – за 1литър.
Нектар – за 500 мл.
Доматено пюре – за 1 буркан – 680г .
Гъби – за 1 буркан – 680 г.
Спанак пресен – за 1 кг.
Сол трапезна – за 1 кг.
Грухана пшеница – за 500 г .
Картофено пюре – за 1 кг.
Овесени ядки – за 1 кг.

Всички продукти са по БДС.
Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника единични цени
за всеки артикул:
…………………………………………………………………………………………………
Забележка:
Посочените цени са с включен ДДС и с включени всички разходи на изпълнителя,
вкл.транспорт и печалба
Правно обвързващ подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия
Подпис на упълномощеното лице
Печат

__________________________
__________________________
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Образец № 14
ДОГОВОР
№ /
Днес, ………….г., в гр. Пловдив, между:
1 СУ за УУС “Проф. Д-р Стоян Белинов” гр. Пловдив, със седалище и адрес на
управление: гр. Пловдив ул.“Прохлада“ № 1, Булстат 000454864, представлявано от Недялка
Петрова Гарова /директор/ и Калинка Петкова Гочева /счетоводител/, наричани
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
И
2. ...........................…………………………….ЕИК...................................– представляван
от ……………………… /управител/, ЕГН ………………., със седалище и адрес на
управление гр. ………., ул. “………............” № …, тел. ……….., данъчен № ………….. ,
наричан “СНАБДИТЕЛ”, при спазване на реда на глава двадесет и шеста от ЗОП за
възлагане на обществени поръчки чрез обява за събиране на оферти, на основание Протокол
на комисията за разглеждане, оценка и класиране на предложенията за възлагане на
обществена поръчка, назначена със заповед №… от ………..г. на Директора на училището, се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. СНАБДИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите хранителни продукти
по последна заявка, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му заплаща.
ІІ. СРОК И СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА
1. Договорът се сключва за срок от ………. г. до ………….. г.
2. Стойността на договора е до 50 000 лв. с ДДС.
ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
1. СУ за УУС “ Проф. Д-р Ст. Белинов”, Пловдив се задължава:
а) да изготвя заявки за необходимите хранителни продукти и да ги представя
своевременно на СНАБДИТЕЛЯ;
б) да заплаща на СНАБДИТЕЛЯ доставените хранителни продукти, при наличие на
финансови средства, в левове, разсрочено, по банков път, след представяне на фактура;
в) да изисква от СНАБДИТЕЛЯ документи, удостоверяващи произхода и качеството
на хранителните продукти;
г) да осигурява подходящо съхранение на доставените хранителни продукти за
запазване на качеството им;
2. СНАБДИТЕЛЯТ се задължава:
а) да доставя заявените хранителни продукти по цени, съгласно ценовото
предложение на СНАБДИТЕЛЯ, което е неразделна част от договора б) след изтичане срока
на валидност на офертата – 60 календарни дни от крайния срок за подаване на оферти - при
всяка промяна на тези цени да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта, съдържаща
коригираните цени и основанието на корекцията им;
в) при повишаване на цените, актуализацията им се извършва не по-рано от две
седмици, след получаване на офертата по т. 2 б от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като промяната се
обосновава с трайно повишаване цените на продуктите на стоковата борса;
г) да извършва доставките със собствен безплатен транспорт;
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д) да изпълнява заявките в деня на получаването им или до 24 часа от получаването
им;
е) да доставя качествени и годни за консумация хранителни продукти, в съгласие със
БДС и съпътствани от необходимите документи, удостоверяващи произхода и качеството
им;
ж) да спазва условията и цените на доставките, посочени в офертата, с която е
определен за изпълнител, като цените са образувани съгласно ценоразписите в търговската
мрежа, в левове, с включен ДДС и всички разходи, до краен получател СУ за УУС “Проф. др Ст. Белинов”, гр. Пловдив;
з) да изчаква закъснели плащания, като не прекратява на това основание доставката на
хранителни продукти;
и) да се отзовава и подпомага училището при необходимост и възможност.
ІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1.С изтичане на уговорения срок;
2. С едномесечно писмено предизвестие на коя да е от страните;
3. Когато една от страните неоснователно не изпълни задълженията си по настоящия
договор, с двумесечно предизвестие от насрещната страна.
V. НЕУСТОЙКИ
1. Неустойка, в размер на средната стойност на една седмична доставка, се заплаща от
страна, която неоснователно не е изпълнила задълженията си по настоящия договор.
VІ. ДРУГИ КЛАУЗИ
1. За неуредените в този договор отношения се прилагат разпоредбите на действащото
в Република България законодателство.
2. Договорът се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ……………
/…………/

СНАБДИТЕЛ: …………….
/…………../

…………..
/…………/
ИЗГОТВИЛ: ……………
/…………/
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