
Приложение № 1 

 

ОФЕРТА 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава 8 “a” с 

предмет: 

“ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР 

”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ” 
 

1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на фирмата/  

седалище и адрес на регистрация ....................................................................... 

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

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

.………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в процедура за възлагане на обществена 

поръчка по реда на глава 8 “а”  с предмет “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 

ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД 

С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА” при условията, обявени в документацията 

и приети от нас. 

 

Условията и поетите задължения в настоящата оферта са валидни за срок от 

…………………………. дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на 

всички изисквания и задължения, поставени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в провежданата 

процедура. 

Заявяваме, че с подаването на настоящата оферта приемаме всички условия от 

предложения към документацията проект на договор. В случай, че бъдем определени за 

изпълнител, ние ще представим всички документи, необходими за подписване на 

договор в посочения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок. 

 

 

 

 

Дата:…………………год.  име, подпис  и печат:……………… 



Приложение № 2 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Наименование на участника ………………………………………….................... 

2. Координати: 

     2.1. Адрес:………………………………...................…............………………….......... 

2.2. Телефон № 

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

2.3. Факс: 

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

     2.4. Е-mail: 

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

           2.5. ЕИК 

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

3. Лице, официално представляващо участника в процедурата: 

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

(трите имена и длъжност ) 

 

4. Лице за контакти.……….……………………………………………………............ 

(трите имена) 

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

(длъжност) 

Телефон/факс/е-mail: 

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

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

(наименование на обслужващата банка)  

………………………………………………………………………………………………

…… 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

6. Титуляр на сметката:…..………………..........…….……………………………... 

 

 

 

 Дата.......................год.   Декларатор: ................................. 

 име и подпис 



Приложение № 3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47 ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 и т.2а от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

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

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс 

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

кодекс 

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

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

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия  или дейност 

съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението: 

2а. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

доказано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с влязло в сила съдебно решение; 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя  документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства . 

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

Наказателния кодекс.   

 

 

…………………….. г.                    ДЕКЛАРАТОР............................ 

гр. ……………………….                                                  / подпис, печат/ 

 

* Декларацията се представя от:  

 
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

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

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 

 



Приложение № 4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3, т. 4 и т.5 

от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Участникът, когото представлявам: 

а) не е обявен в несъстоятелност 

б) не е в производство по ликвидация  или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове 

в) не е в открито производство по  несъстоятелност, както и не е сключило извън 

съдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и, а 

в случай , че кандидатът или участникът е чуждестранно лице- не се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително  когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е 

преустановил дейността си. 

г) няма парични задължения към държавата или към община 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, за който не е допуснато  

разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци и вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът 

е установен. 

д) няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 

пребиваващи чужденци през последните 5 години. 

 е) 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; 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно при настъпването им. 

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

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

…………………….. г.                   ДЕКЛАРАТОР.................................. 

гр. ……………………….                                               / подпис, печат/ 

 

 

* Декларацията се представя от:  
1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

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

дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване 

- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 



7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица- за лицата, които представляват кандидата или 

участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 

7, т. 2 от ЗОП. 

7. в случаите по т. 1 - 6 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един 

прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията 

на Република България. 

 

 

 



Приложение № 5 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл. 47, ал. 5 от ЗОП 

 

Подписаният..............................................................................................................................., 

ЕГН ...............................  л.карта №…………………..…., издадена на .................….....…… 

от………………………, с адрес: ............................................................................................... 

 

В качеството си на ......................................................................................  

(управител /съдружник/, член на упра вителен или контролен орган, временно 

изпълняващ такава длъжност, прокурист или търговски пълномощник, друго) 

 

на........................................................................................ ЕИК .................................... 

(посочва се името на фирмата) 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1 не съм свързано лице с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна  длъжност 

в неговата организация; 

2.  не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и  

установяване на конфликт на интереси. 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

процедура за възлагане на обществена поръчка 

 

 

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

по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

 

…………………….. г.                                ДЕКЛАРАТОР..................................... 

гр. ……………………….                                                  / подпис, печат/ 

  

 

 



Приложение № 6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

        за приемане условията на  проекто-договора 

 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

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

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

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда 

на Глава 8 “а” от ЗОП, с предмет: “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА 

ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”.  

 

      ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1.  Запознат съм и приемам всички условия на проекто-договора, неразделна част от 

настоящата документация; 

 

 

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

данни. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл. 51, ал. 1 от ЗОП 
 

Долуподписаният…………………………………………………………………………… 

Адрес:………………………………………………………………………...……...…………

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

лична карта №……………......................…………….., изд. от……………….…………..., 

на ……………………………….…... ЕГН …………….....................…….............…………., 

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

..............................................................(посочете наименованието на кандидата), 

декларирам, че през последните три години ................... 

...................................................................... (посочете наименованието на участника) е: 

 

1.Сключил следните договори с предмет, аналогичен на предмета на настоящата 

поръчка : 

 

№  Дата на сключване и срок на 

действие на договора 

Стойност на 

договора 

Контрагент 

(наименование, адрес и 

телефон) 

 

1.    

2.    

….    

 

2. Представляваният от мен участник разполага със следните транспортни средства и  

следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 

 

№  Транспортни средства  Техническо оборудване 

 (описва се вида) 

1.   

2.   

....   

 

 

3. Представляваният от мен участник разполага със следните  складови помещения  и  

следното техническо оборудване за изпълнение на поръчката: 

 

 

№  Складови помещения Техническо оборудване 

 (описва се вида) 

1.   

2.   

....   

 

 

4. Справка-декларация за персонала на участника към датата на обявяване на 

процедурата и отговорни за изпълнение на поръчката  



 

№  Име, презиме, фамилия 

 

ЕГН 

1.   

2.    

3.   

.....   

 

 

 

 

Дата: ……..…… .                         Декларатор:……………………….. 

                   /подпис, печат/ 

 



Приложение № 8 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участинка /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

      Желаем да участваме в обявената  от Вас процедура по реда на Глава 8 “а” от ЗОП с 

предмет: “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 

СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 

МЕСЕЦА”, като приемаме всички условия за участие в нея. Предлагаме да 

организираме и изпълним поръчката съгласно документацията за участие при следните 

условия : 

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

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

( прави се кратко описание на дейността на участника, техническо оборудване, 

човешки ресурс и възможностите за осигуряване качеството на предмета на 

поръчката, включително кратко описание на наличната система за управление на 

безопасността на храните и др. относими ) 

 

Ще изпълняваме качествено и добросъвестно доставката на хранителните 

продукти, посочени в техническата спецификация, спазвайки нормативните изисквания 

за дейността.  

 

До подписването на официален договор, тази оферта, наред с  известието от 

Ваша страна за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 

 

 

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



Приложение № 9 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото предложение е подадено от 

………………………………………………………………………………………… 

/наименование на участника /  

и подписано от 

. ………………………………………………………………………………………… 

/трите имена и ЕГН/  

в качеството му на 

. ………………………………………………………………………………………… 

/длъжност/ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Имаме удоволствието да Ви предложим нашето ценово предложение за 

изпълнение  предмета  на обявената обществена поръчка, както следва: 

 

1. Обща цена в размер на ...................................... лв. без ДДС или 

....................................................... с ДДС  

 

Ценовото ни предложение е формирано по следния начин: 

 

 

№ по ред Наменование Мярка Количество 
Ед.цена без 
ДДС 

Обща ст-т без 
ДДС 

1 Боб сух кг 450   

2 Брашно бяло кг 450   

3 Бульони бр 1800   

4 Бисквити кг 120   

5 Грис кг 150   
6 Дафинов лист кг 4   

7 Захар кг 900  / 

8 Леща кг 350   

9 Мляко кисело кг 1200   

10 Маргарин кг 300   

11 Месо  разно кг 150   

12 Мляко сухо кг 210   

13 Нишесте кг 150   
14 Олио кг 1000  / 

15 Ориз кг 500   

16 Оцет кг 100   

17 Пипер червен кг 65   

18 Пилета кг 750   

19 Пастет кг 150   
20 Сирене краве кг 1100   

21 Сол кг 180   

22 Фиде,макарони,юфка кг 500   

23 Халва кг 50   

24 Чай бр 25000   

25 Чубрица кг 12   

http://33w.cc/


26 Джоджен кг 4   

27 Яйца бр 21000   

28 Пипер черен кг 8   

29 Риба замразена кг 1200   

30 Кренвирши кг 600   

31 Кайма кг 600   

32 Извара кг 380   

33 

Вафли/тунквани, 

шоколад/ кг 120 

  

35 Наденица кг 600   

36 Кюфтета на скара бр 2400   

37 Грах консерва зелена кг 720   

38 Домати консерва кг 1600   

39 Дини кг 400   
40 Домати пресни кг 500   

41 Зеле прясно кг 3000   

42 Зелен фасул консерва кг 1000   

43 Картофи кг 4500   

44 Компоти кг 1000   
45 Конфитюр кг 300   

46 Краставици пресни кг 400   

47 Лук кромид зелен кг 50   

48 Лук кромид сух кг 1000   

49 Лук праз кг 250   

50 Лютеница кг 320   

51 Моркови кг 500   

52 Марули кг 120   

53 Паприкаш консерва кг 750   
54 Пипер сиврия кг 700   

55 Тиквички кг 500   
56 Спанак кг 300   

57 Ябълки кг 1300   

58 Тикви кг 400   

59 Кашкавал кг 40   
60 Портокали кг 200   

      

 

 

 

Дата ………….. г.    Име, подпис и печат:..................................... 



  

Приложение № 10 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 по чл. 33, ал. 4 от ЗОП 

Подписаният................................................................................................................................

..........                                      (име, презиме, фамилия) 

ЕГН:  ................................................................, л.к. 

№....................................................................., 

издадена:.............................................................от......................................................................

гр......................................................................................на.........................................................

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

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

 

ОТНОСНО: Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга по реда 

на Глава 8 “а” от ЗОП, с предмет: “ ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА 

ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА ”.  

 Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 В подадената оферта от представлявания от мен участник 

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

 

(наименованието на участника)  

не се съдържа/се съдържа (невярното  се  зачертава) конфиденциална 

информация (техническа или търговска тайна), поради което изискваме от 

Възложителя да не я разкрива. 

 

 Конфиденциалната  информация (технически или търговски тайни)  в  нашата 

оферта  е 

 

 следната: 

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

 

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

 

(посочва се изчерпателно от участника). 

 

 Горепосочената информация е обявена предварително във вътрешен акт, че 

представлява търговска тайна и са предприети мерки за опазването й като достъпа до 

нея е ограничен. 

 

 

 

Дата .......................год.     Декларатор: ................................ 
име и подпис  

 



          Приложение 11 

          Проект! 

  

 
  ДОГОВОР 

ЗА  ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР 

”ЦАР ФЕРДИНАНД І”ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА”, 

С.ИСКРЕЦ 

сключен по реда на чл. 101 е  на Глава осма „а” от Закона за обществени поръчки   

 
Днес  …………………………./две хиляди и петнадесета/г. в с. Искрец,  

Софийска област, на основание чл.101 е , ал.1 от ЗОП се сключи настоящият договор 

между: при условията на чл.101 е на Глава осма „а”  от Закона за  обществени поръчки , 

между: 

Специализирана болница по пневмофтизиатрични заболявания за долекуване, 

продължително лечение и рехабилитация “ Цар Фердинанд І “ ЕООД п.к. 2290 

с.Искрец обл. Софийска тел. 07163- 2571,Факс 07163-2572, e-mail:tzarferdinand@abv.bg, 

интернет-страница: www.sanatorium-iskrec.com, ЕИК  000770111,  представлявана от 

Людмила Тодорова  - Управител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ , от една 

страна  

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

управление……………………………………………………………ЕИК представлявано 

от……………….……………………………………………………….….…., определен за 

изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществената поръчка по реда на 

Глава 8 “а”, наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, като 

 

СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
доставка на хранителни продукти, съгласно видове и предвидени приблизителни 
(прогнозни) количества, по направени заявки от Възложителя и съгласно ценовата 
оферта на Изпълнителя, франко хранителния склад на Възложителя. 

(2) Количествата са прогнозни и Възложителят не се задължава да ги закупи в 
пълен обем, като запазва правото си да увеличава или намалява отделни количества 
хранителни продукти. 

(3) Неразделна част от настоящия договор са Приложение 1 - Техническа 
спецификация, съдържаща видовете храни и хранителни продукти, техните количества 
и обем, Приложение 2 - Техническото предложение и Приложение 3 -Ценово 
предложение. 

(4) Този договор се сключва на основание и при условията на проведена 

процедура по Глава осма „а” от ЗОП - „Възлагане на обществени поръчки чрез 

публична покана” с предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І” ЕООД С.ИСКРЕЦ ЗА 

ПЕРИОД ОТ 12 МЕСЕЦА “. 
 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

 Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му. 

 Чл. 3. Договорът се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от 

датата на подписването му. 

http://www.sanatorium-iskrec.com/


 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 4. (1) Единичните цени без ДДС, са съгласно Ценовото п редложение за 

участие на Изпълнителя, което е неразделна част от договора, съставляващо 

Приложение № 3. 

(2) Единичните цени на хранителните продукти са определени до краен 

получател, като крайна цена за единица мярка и са фиксирани за срока на действие 

на договора. Предложението на Изпълнителя е неразделна част от договора и 

същото не подлежи на промяна. 

(3) Общата стойност на доставките по договора е до ……….лв. 

/………………………./ без ДДС, отговаряща на Ценовото предложение на доставчика. 

 (4) За извършените през всеки месец доставки на хранителни продукти 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и представя оригинална фактура за стойността в срок до 15 

дни от изтичане на съответния месечен период. Фактурата се подписва от 

упълномощено със заповед на управителя на СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД  І”  

лице.  

 (5) Плащането на дължимата сума за извършените през предходен месец услуги 

по чл.1 се извършва по банков път срещу представена оригинална фактура и търговски 

документи, доказващи качество и произход на стоките, в срок до 3 / три/ месеца  от 

датата на подписването й по реда на горната алинея. Банковите реквизити на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са: 

Банка: „...............................................; 

BIC: ...................................... .............; 

IBAN: .................................................; 

 Чл. 5 (1) Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% /три 

процента/ от посочената в чл. 4, ал.3 годишна стойност без ДДС. 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 

процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 

решаване от компетентен съд. 

 

 
 
IV. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА ДОСТАВЯНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ  ПРОДУКТИ 

 

Чл. 6. Доставяните хранителни продукти, предмет на този договор, трябва да 

отговарят по качество съгласно Закона за храните, Закона за ветеринарно-

медицинската дейност, Наредба № 23/17.05.2001 год. за условията и изискванията за 

представяне на хранителна информация при етикетирането на храните, Наредба 

№5/25.05.2006г. за хигиена на храните, Наредба № 29/26.03.2002г. за изискванията за 

качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 

Чл. 7. Доставяните хранителни продукти, трябва да не съдържат генетично 

модифицирани организми съгласно чл. 196, ал. 2 и чл. 4а, ал. 4 от Закон за храните и да 

имат остатъчен срок на годност не по-малко от  70%  /седемдесет процента/ към датата 

на доставка. 

Чл. 8. Всяка доставка трябва да бъде придружена със следните документи: 

търговски документ /стокова разписка/ със задължително попълнени реквизити- 

данни за доставчика, получателя, дата на доставка, вид на стоката, количество, 

подпис  и печат на доставчика; търговски документ, съдържащ най-малко следната 

информация: име на производителя, дата на производство, срок на годност, количество, 

вид на стоката, подпис и печат на доставчика, съответните сертификати за качество , 

годност и др.  за доставената стока, която следва да бъде с добър  търговски вид , да 

отговаря на БДС и Наредба 9/16.09.2011 г., да е подходящо опакована и маркирана в 

съответствие с изискванията за транспорт и съхранение. 

 
 



V. НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

Чл. 9. Доставката на хранителните продукти се извършва по подадена заявка от 

Възложителя към Изпълнителя по телефон, факс, e-mail или писмена, чрез която се 

заявяват конкретните количества и видове хранителни продукти.  

Чл. 10. Срокът за доставката на заявените видове и количестве хранителни 

продукти се определя на ....................................... след  подаване  на  заявката от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в посочен в заявката срок. 

Чл. 11. Заявените от Възложителя хранителни продукти се доставят до 

хранителния склад на адреса на СБПФЗДПЛР ”ЦАР ФЕРДИНАНД І, а именно: п.к. 

2290 с.Искрец, ж.к. Санаториума, обл. Софийска, като до момента на предаването им в 

склада от и на упълномощените за целта лица, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря за 

правилното им съхраняване и транспортиране, съобразно предвидените законови 

изисквания за тази дейност. 

Чл. 12. Предаването и приемането на доставените хранителни продукти се 

извършва от упълномощените от страните лица за тази дейност и чрез съответните 

придружаващи документи като стокова разписка, документи касаещи качеството на 

продуктите (напр. документ за произход, декларация  за  съответствие,  удостоверение  

за  качество,  търговски  документ,  сертификат  за контрол на храни от РЗИ, 

протокол за изпитване от БАБХ, търговски листове за качество и произход) и други 

аналогични документи, необходими за установяване вид, количество, качество и други 

изисквания съгласно договора и нормативните актове. 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 13. Възложителят има право да получи заявените за доставяне хранителни 
продукти съгласно условията и сроковете на настоящия договор. 

Чл. 14. Възложителят има право да откаже приемане на стоките при 

констатирано отклонение от заявеното количество и при липса на сертификат за 

качество и търговски документ /с попълнени всички задължителни реквизити/, като 

изисква отстраняването на несъответствията за сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 15. Възложителят е длъжен да приеме от Изпълнителя заявените и 

доставени хранителни продукти съгласно условията на настоящия договор, като 

контролира качеството им лично или чрез упълномощено от него лице, за 

съответствието им с изискванията на нормативните актове. 

Чл. 16. Възложителят е длъжен да заплати стойността на заявените и доставени 
количества хранителни продукти  в срока по чл. 4, ал. 5 от настоящия договор. 

Чл. 17. При приемането на заявеното и доставено количество, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Стокова разписка,в която 
да е отразено задължително: данни за доставчика, получателя, дата на доставка, вид на 
стоката, количество, подпис и печат на доставчика. 

Чл. 18. При отказ за приемане на  доставеното количество ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят двустранен Констативен протокол в присъствието на 

свидетели, в който подробно се описват причините за това. При отказ на 

представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише констативния протокол, той се оформя 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ едностранно, подписва се от свидетели и се изпраща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за запознаване. 

 

 

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 
Чл. 19. Изпълнителят се задължава да извършва доставките на стоката за своя 

сметка и риск и със собствен или нает транспорт франко до склада на СБПФЗДПЛР 
”ЦАР ФЕРДИНАНД І, а именно: п.к. 2290 с.Искрец, ж.к. Санаториума, обл. Софийска 



в срок до .................................... след подадената заявка, съгласно уговорения начин в 
настоящия договор, като при осъществяване на доставката оформи Стокова разписка, 
в която задължително да впише: данни за доставчика, получателя, дата на доставка, 
вид  на  стоката,  количество, подпис и печат на доставчика. 

Чл. 20. Изпълнителят е длъжен да извършва доставката на хранителни 

продукти, предмет на настоящия договор, съобразно условията и сроковете на същия, 

като стриктно спазва нормативните изисквания по отношение качество, стандарт, 

съхранение, транспортиране и други за съответните видове хранителни продукти. 

Чл. 21. Изпълнителят е длъжен да представи при доставката на хранителните 
продукти съответните документи за качество и произход на стоките (напр. документ 
за произход, декларация за съответствие, удостоверение за качество, търговски 
документ, сертификат за контрол на храни от РЗИ, протокол за изпитване от БАБХ, 
търговски листове за качество и произход) или аналогичен търговски документ с 
информация за име на производителя, дата на производство, срок на годност, 
количество, вид на стоката, подпис и печат на доставчика. 

Чл. 22. Изпълнителят е длъжен при транспортиране на хранителните продукти 

от животински или  неживотински произход да използва транспортни средства, за 

които има издадено  "Удостоверение за регистрация"  от РЗИ/БАБХ, за превоз на 

хранителни продукти. 

Чл. 23. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  
винаги, когато съществува опасност от забавяне на съответната заявена доставка или 
на част от нея. 

Чл. 24. Изпълнителят приема да осъществява доставката на заявените 

количества само в рамките на работното време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 25. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички  

несъответствия относно количество и качество на доставяните количества стока в 

срок от 24 часа от отказа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за приемане на доставката. 

Чл. 26.. Изпълнителят се задължава да внесе банкова гаранция в размер на 3% от 

стойността на договора в полза на Възложителя като гаранция за точно изпълнение 

предмета на поръчката по договора. 

 

 
  

VIII. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА 

Чл. 27. При несъответствие на поетите задължения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съгласно 

чл. 19, чл. 20 и чл. 21 , ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не приеме доставката или да 

иска отбив от цената в зависимост от степента на неизпълнението. 

Чл. 28. .В случай на забавено изпълнение след срока по чл. 10 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността на 

неизпълненото задължение, но не повече от 10 %.След изтичането на този срок 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, както и да предяви претенции за 

нанесени вреди и пропуснати ползи. 

Чл. 29. При забавено плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след срока по чл. 4, 

ал. 5, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 0,2% на ден от стойността 

на неизпълненото задължение, но не повече от 10 % от стойността на същото. 

Чл. 30. Възложителят има право да се удовлетвори от гаранцията за 

изпълнение на договора по отношение на вземания, възникнали на основание 

настоящия договор. 
Чл. 31. Възложителят, извън санкциите по настоящия договор, има право да 

задържи гаранцията за изпълнение на договора при прекратяване на настоящия 
договор по вина на  Изпълнителя; 

 Чл. 32. Страните не отговарят за неизпълнението на задълженията си по 

настоящия договор, ако то се дължи на непреодолима сила. 

 

 



IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 33 (1) Договорът се прекратява:   

1. при изпълнението му; 

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено; 

3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа. 

(2) При неизпълнение на някое от задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с едноседмично писмено 

предизвестие, като задържа гаранцията за изпълнение. Освен гаранцията за 

изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение за претърпени вреди 

и пропуснати ползи по съдебен път. 

 Чл. 34. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. 

 

X. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 Чл. 35. Всички действия, направени по повод изпълнението на този договор са в 

писмена форма, изпратени до ответната страна по начин, който доказва получаването 

им /факс, препоръчана поща и т.н./. 

 Чл. 36. Всички спорове по тълкуването и/ или изпълнението на договора ще се 

решават с преговори. При непостигане на съгласие, спорът ще бъде отнесен за 

решаване пред компетентния български съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл. 37. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите 

на Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и другите приложими 

норми на българското законодателство. 

 
Неразделна част от договора са: - Техническа спецификация, съдържаща 

видовете храни и хранителни продукти, техните количества и обем, Техническото 
предложение и Ценово предложение. 

. 

 

 Договорът се изготви и подписа в два еднакви екземпляра - по един за всяка от 

страните. 

 
 
 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                           ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

СБПФЗДПЛР”ЦАР ФЕРДИНАНД  І”                              Фирма......................... 

Управител: 

Людмила Тодорова 

 

 

 

Съгласувано с Главен счетоводител:............................... 
      ......................................... 


