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Приложение № 1 

 

 

ДО 

………………………………. 

 

 

 

ОФЕРТА 

  

За участие в поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет на 

поръчката: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип 

“закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

от УЧАСТНИК : ………………………………………………………………. 

Седалище и адрес на управление : ………………………. 

ЕИК/ БУЛСТАТ …………………………………, 

Адрес за кореспонденция ……………………………………………………….…,  

тел …………/факс ……… 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

възлагане на поръчка с наименование: „Доставка на храна в готов за консумация вид, 

индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон 

Страшимиров” -  гр. Бургас. 

Декларираме, че сме получили документацията за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура и изискванията на ЗОП и ППЗОП. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора съгласно документацията за участие в посочения срок 

от Възложителя. 

Нашата оферта е валидна 90 (деветдесет) дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи 

неразделна част от нея. 

 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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Приложение № 2 

 

ДО 

………………………… 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

    

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

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

......................................................, ЕИК по Булстат …….........................................................,  

представляван/о от ..............................................................................,ЕГН ......................................  

Поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с предмет на поръчката: 

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за 

учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

  

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

1. С настоящото Ви представяме нашето предложение за изпълнение на поръчка с предмет: 

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за 

учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

       2. След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци 

и условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следните 

предложения, съобразно показателите за оценка: 

До сключването на договор тази оферта, заедно с писменото приемане от Ваша страна и 

известието за определяне на изпълнител, ще формират обвързващото споразумение между 

двете страни. 

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения.   

Прилагаме: 

1. Меню-спецификация – без цени (съгласно образец ). 

2. Декларация, че приготвената и доставена храна ще отговаря на изискванията за качество и 

калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за 

хранене на населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците 

и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата. 

3. Декларация, че приготвената и доставена храна ще се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 

12 от Закона за храните. 

4. Декларация, че всяка партида храни ще се придружава от документ, удостоверяващ 

произхода на храната, и документ за качество и безопасност. 

 

 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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Приложение № 3 

 

ДО 

……………………………… 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ   

  

    

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

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

......................................................, ЕИК/ БУЛСТАТ …….........................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

ЕГН ......................................  

 

За участие в  обществена поръчка, чрез събиране на оферти с публикуване на покана, с 

предмет на поръчката: „Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално 

опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон 

Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

             УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 

условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следните 

ценови предложения, съобразно показателите за оценка,  както следва : 

 

Обща  стойност  менюто за 1 бр.закуска,  съгласно Спецификация 1:…………………лв. без 

ДДС или ...............…. лв. с ДДС 

 

 

 Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде 90 (деветдесет) дни, считано 

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

прието по всяко време преди изтичане на горния срок.    

До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от 

Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

Приложение: попълнено меню-спецификация  

 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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Приложение № 4 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  

в качеството на  …........... 

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

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

участник в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с 

публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на храна в готов за 

консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: 

І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

1.  Не съм осъден с влязла в сила присъда /осъждан съм, но съм  реабилитиран/ 

за: 

    а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

кодекс; 

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

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

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

не е обявено в несъстоятелност. 

3. Не съм в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове / Юридическото лице, което представлявам, 

не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 

 

              Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

 

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

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 Дата: ..........................                                          ДЕКЛАРАТОР : ...........................  

             /подпис/                          

            

 

      Забележка: Декларацията се подписва лично от кандидата или участника.  
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Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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

 

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

                                                      ( име, презиме, фамилия ) 

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  

в качеството на  …........... 

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

                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно                                 

чл.47, ал.4, т.1 – 6 от ЗОП) 

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

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с 

публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на храна в готов за 

консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: 

І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М : 

Като член на управителен орган/ на контролен орган/ временно изпълняващ  

длъжността член на управителен орган или на контролен орган/ прокурист/ търговски 

пълномощник 

(подчертава се вярното твърдение) 

 

Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за  предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси / Представляваното от мен юридическо лице не 

е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за  предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси.  

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 допълнителната разпоредба на  

Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или 

със служители на ръководна длъжност в неговата организация.       

    Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да 

уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената 

процедура за възлагане на обществена поръчка. 

(попълва се от само от лицата, които представляват участника съгласно регистрация 

в Търговския регистър на Агенцията по вписвания) 

 

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

чл.313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

Дата ..........................                               ДЕКЛАРАТОР : .................................................  

                                                                                        /подпис/ 
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Приложение №6 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 56,  ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки 

   

   

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

                                                      ( име, презиме, фамилия ) 

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

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №……………………….., 

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в 

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

                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията – съгласно                                 

чл.47, ал.4, т.1 – 6 от ЗОП) 

 

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

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с 

публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на храна в готов за 

консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: 

І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

 

При изпълнение на поръчката ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ПОЛЗВАМ 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  (Забележка: Невярното се зачертава).  

 

 

№ Идентификация на подизпълнителите  

/ наименование и адрес/  

Вида на работите, които ще 

извършват, и дела на тяхното 

участие  

1   

2   

…   

 /Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/ 

 

  

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

чл.313 от Наказателния кодекс. 

  

  

 

 

Дата ……………..                                  ДЕКЛАРАТОР :.......................  

                                                      / подпис / 
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Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от подизпълнител на участник  

   

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

                                                      ( име, презиме, фамилия ) 

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

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №……………………….., 

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в 

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

                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 

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

(наименование) 

 

- подизпълнител на  

участник в процедура за възлагане на поръчка, чрез събиране на оферти с 

публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на храна в готов за 

консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: 

І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

 

Представляваният от мен субект Е СЪГЛАСЕН да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  на  

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

                                                      ( наименование на участника ) 

адрес: …………………………………………………………………………………………... 

   (седалище и адрес на управление)  

представляван от ……………………………………………………………………………… 

                ( име, презиме, фамилия и статут спрямо представлявания субект - участник) 

 

 

Вида на работите, които ще извършва и делът на участие на 

подизпълнителя ще се изрази в следното:  

 

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

(посочва се вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие).  

  

 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгл. 

чл.313 от Наказателния кодекс. 

  

 

 

Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  

                                                         / подпис / 
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Приложение № 8 

 

 

СПИСЪК  НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОГОВОРИ СЪС СХОДЕН ПРЕДМЕТ 

ЗА ПРЕДХОДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ (2011, 2012,2013) 

 

 

 

Изпълн

ени 

видове 

договор

и през: 

2012, 

2011, 

2010 г., 

пореден 

No 

 

Предмет 

на 

договор

а 

Място 

на 

изпълне

ние 

Началн

а и 

крайна 

дата на 

изпълне

ние  

Стойно

ст  

 

Дялов

о 

участи

е в 

изпълн

ение 

предме

та  

(%) 

Възложител – 

адрес, телефон, 

факс, електронна 

поща 

1.       

2. 
      

3. 
      

 

 

Препоръки за добро изпълнение: 

 

 

Под „сходни" с предмета на настоящата поръчка се разбират договори за 

извършване на услугата приготвяне на храна в готов вид за клиенти. 

 

 

 

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

         

                                          Подпис и 

печат 



 

 9 

Приложение № 9 

 

 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА  

 

предмет на поръчката – „Доставка на храна в готов за консумация вид, 

индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на 

ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

 

     1.  Официално име на участника и фирмени данни относно регистрацията:  

- седалище и адрес на управление:   

 гр………………………………….……….......,  

 ул. …………………………………………............., №..., вх……., ап. ........,;  

 представявано   ....................................................................................;  

- съдебна регистрация: 

 регистрация № …………...., том. ……, стр. ……... по ф. д. № …....../…...... г. на 

....................................................................   съд (в случай, че участникът не е 

вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по 

вписванията) 

- статистическа регистрация: 

 EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър  

- данъчна регистрация: 

 ДДС идент. №  .....................................(в приложимите от закона случаи) 

2.  Адрес за кореспонденция: ..........................................................................  

 

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

 

телефон: ..................... факс: .................................... е-mail: .......................... 

  

3. Лице за контакти: 

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

 

длъжност..................................... телефон ............................, факс ....................... 

 

е-mail: ............................................. 

 

4. Обслужваща банка: ..................................................  

 

IBAN…………………………………………………….…………,  

 

BIC код ............................................................................................  

 

 

 Дата ............. ………. г.                подпис и печат: .............. 
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Приложение № 10 

 

 

П  Р  О  Е  К  Т   Н А   Д  О  Г  О  В  О  Р 

 

Днес … . … … … … . 2013 година,   в   град ………………, между 

1. . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . ,  седалище и 

адрес на управление………………………………………., ЕИК ………………,  

представлявано от …………………………………………………………………….., , 

наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

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

управление………………………………………., ЕИК ………………,  

представлявано от …………………………………………………………………….., 

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното: 

 

 І.  ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА 

Чл. 1. Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу 

възнаграждение следното:  

 

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип 

“закуска”, за учениците в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. 

Бургас. 

Очакваната стойност на поръчката за периода на доставките - от 15.02.2014 г. до 

15.02.2015 г.  е в размер на 40 560 лв. с ДДС. Стойността е изчислена на база 480 

ученика, при 169 учебни дни или при единична цена на закуската в размер на 0, 50 лв. с 

ДДС  

   

ІІ.  СРОК  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Изпълнителят се задължава да извършва договорената услуга за периода - 

от 15.02.2014 г. до 15.02.2015 г. 

2.1. В срока на договора Възложителят заявява тези артикули/хранителни 

продукти, от които има нужда. Посочените прогнозни количества в спецификация 1 

към документацията и оферираното от Изпълнителя не обвързват Възложителя като 

количества, които следва да бъдат изчерпани със заявките по договора.  

2.2. Възложителят не носи отговорност ако реално заявените от него 

количества не достигнат посочените прогнозни количества в спецификация 1 към 

документацията и въз основа на които Изпълнителя е предложил крайна обща цена в 

ценовото си предложение.   

  

 

III. КАЧЕСТВО 

 Чл. 3. Приготвената и доставена храна трябва да отговаря на изискванията за 

качество и калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за 

физиологичните норми за хранене на населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за 

здравословно хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в 

детските заведения и училищата. 
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  Чл. 4. Доставката на храната се извършва при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните 

разрешителни, издадени от компетентните органи.Доставяната храна трябва да се 

приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. 

Чл. 5. Всяка партида храни трябва да се придружава от документ, 

удостоверяващ произхода на храната, и документ за качество и безопасност. 

 

IV. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 Чл. 6. Договорната стойност, съгласно приетата оферта е за 0, 50 лв. с ДДС 

/..............…….............../лв. при непрекъснато изхранване на 480 ученика и е точно 

описана по стойностно и по видове менюта в приложение 1 , което е неразделна част от 

настоящия договор. С оглед спецификата на предоставената услуга - неизвестен 

предварително точен брой на хранещите се ученици, то общата стойност на договора 

ще се променя с оглед този показател, като окончателното определяне ще става на база 

реално предоставени закуски по реда, описан в този договор.  

 Чл. 7. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително 

непредвидени работи са за сметка на Изпълнителя. 

 Чл. 8. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи 

разходи (вложени продукти, заплати и осигуровки, транспорт и поддръжка, ел.енергия , 

вода , консумативи , такси , лицензи, разрешителни ). Предлаганата цена e окончателна 

и включва ДДС. Същата не подлежи на промяна, освен в случаите на намаляване на 

цената в полза на Възложителя. 

     Чл. 9. Плащането ще се извършва в лева по банков път, в пет дневен срок след 

представяне от изпълнителят  на отчет /сборна ведомост / и фактура за дължимата сума. 

 

V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА 

 

 Чл. 10. Храната и хранителните продукти се доставят от изпълнителя на 

определеното за целта място  - ученически стол на ОУ „Антон Страшимиров” - гр. 

Бургас.  

Доставката на закуските се извършва ежедневно, по писмена заявка на 

възложителя, подадена до изпълнителя до 14.00 ч. на предходния работен ден.Заявката 

включва информация за вида, количеството и разпределението на храната  за 

доставяне.     

Заявената храна се доставя по следния график:  сутрин от 7, 30 часа до 8, 00  часа  

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 1. да приготвя храната при спазване изискванията за хигиена, качество и 

енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно 

нормите за хранене на ученици; 

 2. да приготвя храната при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества и 

технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид; 

3. за приготвянето на храната да използва висококачествени продукти, 

несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки; 
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 4. да приготвя храните, съгласно изискванията на договорените менюта, като 

към всяка меню да предвиди и необходимото количество хляб; 

 5. да доставя всеки учебен ден готовата храна в сроковете, посочени в чл. 10; 

 6. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовата храна  в местата на доставка; 

 7. да доставя готовата храна със собствен транспорт, който следва да отговаря на 

хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти; 

 8. На всяко пето число от месеца, да представя на възложителя отчет /сборна 

ведомост/ за доставената храна, съдържащ меню по дати и стойността на доставената 

храна, в едно със съставените двустранни приемателно-предавателни протоколи и 

фактура за дължимата сума за плащане. 

           9. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникването на технологични 

проблеми, които биха довели до промяна на уговореното меню. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на храната, предмет на договора. 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно 

условията на този договор. 

(4)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен 

посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката. 

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок 

изпълнение на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.  

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да подава писмена заявка за количеството и видовете храна за всяко хранене 

до 14.00 ч. на предходния работен ден 

2. да приема храната чрез упълномощено от него лице, което да проверява 

количеството и качеството на приетата храна и прави рекламации при необходимост; 

 (2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва различни по брой менюта. 

(3) Възложителят има право да контролира съответствието на приготвяната 

храна с предварително зададеното меню, както по отношение на вложените продукти 

по калкулация, така и по отношение на качеството и технологията на приготвяне.  

 (4)  Възложителят има право да извършва контрол за качеството на приготвяната 

храна, вложените продукти и спазване на поетите с договора ангажименти и 

изискванията за здравословно, рационално и диетично хранене чрез упълномощени за 

целта лица. 

(5)  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати уговорената цена съгласно реда 

и условията на настоящия договор. 

 

 

 VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

 Чл. 13. (1) При забава на всяка отделна доставка до: 

             а) 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10, 

ал.1 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 10 /десет/ % от стойността на неизпълнената заявка. 

             б) 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл.10, 

ал.1 от договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на 20 /двадесет/ % на час от дължимата сума, но не повече от 50 /петдесет/ % от 

стойността на неизпълнената заявка. 

  (2) При несъответствие на приготвената храна с изискванията на договорените 

менюта, Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 
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населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците и 

Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на 

този вид доставена храна и договора може да бъде развален едностранно от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и без да бъде даван допълнителен срок. 

(3) При несъответствия в показателите за качество на храната, установени с акт,  

издаден от оправомощена контролна организация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

неустойка в размер на стойността на доставената некачествена храна и договорът може 

да бъде развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и без 

допълнителен срок. 

 (4) Рекламации по качеството и количеството на доставената готова храна могат 

да се правят само в момента на нейното получаване. 

 (5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, 

когато те надхвърлят размера на договорената неустойка. 

Чл. 14. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените 

срокове по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка  в размер на 

законната лихва от деня на забавата. 

 

IХ. СПОРОВЕ 

Чл. 15. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях.  

Чл. 16. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение, 

разваляне или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и 

процесуални закони. 

 

Х. СЪОБЩЕНИЯ 

 Чл. 17. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 18. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се 

смятат адресите на управление на контрагентите. 

Чл. 19. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата 

в срок от 3 календарни дни за промяната. 

 

            ХII.  ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА  

 Чл.20. Възложителят има право да прекрати договора, при условията на чл.43 

ал.4 от ЗОП. 

 Чл.21. Настоящият договор се прекратява при изтичане на срока му или с 

изпълнение на поетите от страните задължения. 

Чл.22. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно при една от 

следните хипотези: 

1. по взаимно писмено съгласие; 

2. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа, като това следва да се докаже от страната, която твърди, че такава невъзможност е 

налице; 

3. С тридесетдневно писмено предизвестие, отправено от: 
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3.1. Възложителя до Изпълнителя при неизпълнение задълженията на 

Изпълнителя по договора; 

3.2. Изпълнителя до Възложителя при неизпълнение на задълженията на 

Възложителя по договора; 

  Чл. 23. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, 

изпълнението и прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на 

българското законодателство. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по 

един за всяка от страните. 

 

  

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

____________________     __________________ 
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Приложение № 11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  

в качеството на  …........... 

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

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

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на 

оферти с публикуване на покана, с предмет на поръчката: „Доставка на храна в 

готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип “закуска”, за учениците в 

начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. Бургас. 

  

Д Е К Л А Р И Р А М : 

 

 

 

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

 

 

Дата  ……………….… г.   ДЕКЛАРАТОР: …….…………… 
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                                                                                                                       Приложение № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  СПЕЦИФИКАЦИЯ 

С П И С Ъ К 
    

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ ЗАКУСКИ 
 

    

НАИМЕНОВАНИЕ КАЧЕСТВО МЯРКА РАЗФАСОВКА 
        

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 

  І - во качество  БР. ОПАКОВКА 
        


