
ДОГОВОР 
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„Периодична доставка на хранителни продукти за осъществяване дейността на 

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

Днес, 2014г„ в гр. Стара Загора, между: 

1. "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, със седалище и адрес на управление гр. 
Стара Загора, ул."Ген. Столетов" № 2, вписано в Търговския регистър на Агенция по 
вписвания с ЕИК: 123535874, представлявано от доц.д-р Йовчо Петков Йовчев - Прокурист, 
от една страна, наричано „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 

и 
2. "ЕС ЕНД ДИ КОРПОРЕЙШЪН ЕООД", със седалище и адрес на управление: гр. 

Пловдив, 4003, район Северен, ул. Васил Левски №174, с ЕИК 115755582, представлявано от 
Делко Георгиев Костадинов, наричано за краткост по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", на основание 
чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Заповед № 498/14.11.2014год. на Изпълнителния 
директор на "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р 
СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА, се сключи настоящият договор, като страните 
се договориха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. (1). Изпълнителят се задължава да доставя на възложителя хранителни продукти, 
наричани по-долу „стоки", съгласно Приложение № 1, неразделна част на настоящия договор 
срещу цена, която възложителят се задължава да заплати, след доставката в кухненския склад 
на болницата и при условията на настоящия договор. 

(2). Офертата на изпълнителя, представена в откритата процедура за възлагане на 
обществената поръчка, е неразделна част от настоящия договор, като условията й се считат по 
право условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено. 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се сключва 
за срок от 12 месеца. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ , « 

Чл. 3. (1). Единичната цена на стоките е в размер, съгласно Приложение № 1, неразделна 
част от настоящия договор, съгласно ценовото предложение от офертата на изпълнителя. 
Цената е определена при условията на доставка до краен получател. 

(2). Общата стойност на доставките по договора е в размер на 273 630,90лв. (двеста 
седемдесет и три хиляди шестотин и тридесет лева и 90 ст.) без включен ДДС, или 328 357,08 
лв. (триста двадесет и осем хиляди триста петдесет и седем лева и 08 ст.) с включен ДДС. 

(3). Доставната цена може да се актуализира единствено и само с намаляване на цените 
на доставяните продукти без това да се отразява на качеството им. 

(3). Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок 60 (шейсет) 
дни, след представяне на следни ''е документи: 

а/, фактура - оригинал; 



б/. документ за качество и произход, издадени от компетентен орган; 
в/, стокова разписка /двустранен протокол/; 
г/. копие от заявка. 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

Чл. 4. (1) Заявките за доставка се извършват по следният график: 
- Заявка за доставка на хранителните продукти се извършва до 13:00 часа в 

петък, предхождащ дните на доставка - понеделни и вторник от следващата седмица. 
- Заявка за доставка на кисело и прясно мляко се извършва до 13.00ч. в дните 

петък - за доставка в понеделник, вторник - за доставка, в четвъртък - за доставка в 
петък. 

- Заявките за Доставка на хляба се извършва всеки ден до 13.00ч. в деня 
предхождащ денят на доставка. 

(2) Доставянето на продуктите, предмет на настоящия договор се извършва по 
следният график 

- на хранителните продукти се извършват в дните понеделник и вторник от 
09:00 до 12:00 часа. 

- на кисело и прясно мляко се извършват в дните понеделник, сряда и петък от 
09:00 до 12:00 часа. 

- на хляба се извършва всеки ден от 08:00ч. до 09:30часа най-късно. 
(3) Заявката се подава до 12.00 часа в петък, предхождащ седмицата за която се отнася. 

Заявката се подава в писмен вид по факс, или на служител на изпълнителя срещу подпис, като 
се отбелязва и часа и датата на плучаването и. 

Чл. 5. За- количествата, доставени от изпълнителя извън/без заявка, възложителят няма 
задължение за плащане. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

Чл. 6. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болнична кухня на 
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, ул. Генерал Столетов №2. 

Чл. 7. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, след подписването на 
стоковата разписка. 

Чл. 8. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в 
"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН 
КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА, съгласно стокова разписка и доставна фактура. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

, в 
Чл. 9. Изпълнителят е длъжен: 
1. да достави продуктите от заявката със собствени транспортни средства, отговарящи на 

изискванията на ОДБХ в договорения срок и да ги предаде придружени с документ 
/сертификат, експертен лист или друг документ, издаден от оторизиран орган/ за произход и 
качество. 

2. да предаде стоките в съответния вид /опаковки и разфасовки/, количество и качество 
на мястото на доставяне, съгласно заявките с оформяне на двустранен протокол /стокова 
разписка/. 

Чл. 10. След доставяне ка стоките, изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя 
документите по чл. 3, aj^ 10 от настоящия договор, приложени към надлежно оформена 
фактура за доставката. 



Чл. 11. В случай на рекламация, изпълнителят следва да представи копие от 
нормативния документ за качество /БДС, ТД, ТС/, отнасящ се за съответния продукт, като 
възложителя спазва условието за конфиденциалност на предоставената информация. 

Чл. 12. Изпълнителят има право да получи цената за извършената доставка, в размер на 
общата сума от доставените номенклатури/хранителни продукти, всяка с цена посочена в 
Приложение № 1 от настоящия договор, в договорения срок след представяне на 
документите, подробно описани в чл. 3, ал. 10 от договора. 

Чл. 13. (1). Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 
10 945,24 лв. (десет хиляди деветстотин четиридесет и пет лева и 24 ст.), представляваща 
4 % от стойността на договора без включен ДДС. 

(2). Гаранцията по ал.1 може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция, в 
размер на 10 945,24 лв., валидна за срока на договора, плюс 30 /тридесет/ работни дни след 
крайния срок на изпълнение на договора, представена на възложителя при подписване на 
договора. ' 

Банковата гаранция трябва да съдържа условие за безусловно изплащане, след писмено 
предявено искане от страна на възложителя. 

Чл. 14. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на вредите от 
неизпълнение от страна на изпълнителя, без това да изключва търсенето на обезщетение над 
нейния размер при действително претърпени вреди. 

Чл. 15. При неизпълнение от страна на изпълнителя - частично или изцяло, и във връзка 
с това на претърпени вреди от страна на възложителя, то последният се удовлетворява до 
размера на вредите от предоставената гаранция. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 16. Възложителят се задължава да приеме доставените в срок и на място продукти, 
съответстващи по вид, количество и качество на описаното в настоящия договор. 

Чл. 17. Възложителят се задължава да заплати доставените продукти в уговорените 
срокове, след издаване и представяне на доставна фактура, придружена с документите за 
произход и качество, стокова разписка (приемо-предавателен протокол) и копие от заявка. 

VIII. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл. 18. Приемането на продуктите се осъществява в присъствието на упълномощен 
представител на възложителя. 

Чл. 19. При приемането на продуктите се подписва стокова разписка и доставна фактура, 
удостоверяващи, че стоките са получени. 

IX. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

Чл. 20. Качеството на продуктите, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
съответните технически спецификации, посочени в офертата на изпълнителя и изискванията 
на Възложителя, посочени в Приложение № 2 към настоящия договор и представляващи част 
от тръжната документация, както и на приложимите законови и подзаконови нормативни 
актове. 

Чл. 21. Към датата на доставката остатъчният срок на годност на продуктите, предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 75% от обявения от производителя. 

• 

X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

Чл. 22. Възложителят може да откаже прдедоането на продукти, а ако са приети да 
предяви рекламации пред изпълнителя за: 

а/, количество, неотговарящо на заявката; 



б/. качество: 
- при доставяне на продукти не от договореният вид и качество или отклонение от 

действащите нормативни актове за качество на съответния продукт; 
- при констатиране на несъответствия, относно срока на годност на продуктите; 
- при нарушена цялост на опаковката, констатирано при доставяне на продуктите: 
- липса на придружаващи сертификати; 
Чл. 23. При рекламации се оформят двустранни протоколи в деня на доставката. При 

спор и съмнение в качеството на стоките, в присъствие на упълномощен представител на 
изпълнителя, се съставя протокол от представител на възложителя, подписан от двете страни 
по договори за предаване на проби в оторизирана лаборатория за анализ и контрол. Отказът 
да бъде подписан протокола се удостоверява от поне двама свидетели и се счита за 
неизпълнение на договорно задължение. 

Чл. 24. Възложителят предявява рекламацията си пред изпълнителя в писмен вид в 5 
(пет) дневен срок от датата на рекламирана доЬтавка, като към нея прилагат съпътстващите я 
документи. 

Чл. 25. В 5 (пет) дневен срок от получаване на рекламацията, изпълнителят за своя 
сметка доставя нови количества по рекламирана доставка с цел уреждане на рекламацията. 

Чл. 26. В случай, че изпълнителят откаже доброволно уреждане на рекламацията, 
възложителят може да отнесе спора в съда. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ. 

Чл. 27. (1) За неспазване на графика за доставка на отделните видове продукти 
изпълнителят дължи на възложителя неустойка в размер на 1% от стойността на стоките, 
доставени извън графика. 

(2) При недоставяне на заявени количества, изпълнителят дължи неустойка в размер на 
5.00 % (пет процента) върху стойността на заявените и недоставени продукти. 

Чл. 28. (1). Когато при наличие на рекламация, изпълнителят не изпълни задълженията 
си по РАЗДЕЛ X от настоящия договор в срок, същият дължи на възложителя неустойка в 
размер на 0,5 % (нула цяло и пет процента) от стойността на доставените или недоставените 
продукти, за които са направени рекламациите. 

(2). Начислените по реда на този договор неустойки се удържат при окончателното 
ежемесечно плащане или се удържат от внесената гаранция за изпълнение на договора, като 
възложителят не е задължен да доказва претърпени в следствие на неизпълнението или 
неточното изпълнение вреди, както и техния размер. 

(3). Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение за 
всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното 
изпълнение на този договор от страна на изпълните. 

(4). Ако претърпените вреди, пропуснатите ползи и начислените неустойки надвишават 
размера на внесената гаранция, събирането им става по общия исков ред. 

Чл. 29. При закъснение на плащането след договорения срок, Възложителят дължи на 
Изпълнителя неустойка за всеки просрочен ден върху дължимата сума в размер на 
съответната на забавата част от основния лихвен процент за страната, определен от БНБ. 

XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 30. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди или 
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл. 31. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 
забава!, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

л. 32. „Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 
отвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на догово 



Чл. 33. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 
както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 работни дни от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

Чл. 34. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 35. Не представлява „непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност или 
чрез умишлено действие на някоя от страните, или на нейни представители и/или служители, 
както и недостига на парични средства на някоя от страните. 

Чл. 36. (1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договора са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
представители на изпълнителя или възложителя. 

(2). За дата на съобщението се смята: 
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
3. датата на приемането - при изпращане по факс. 

XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 37. (1). Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 
1. с изтичане на определения срок; 
2. по взаимно съгласие на страните, отразено в писмена форма; 
3. при прекратяване на юридическо лице - изпълнител. 
4. едностранно от възложителя с писмено уведомление без предизвестие, при системно 

лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя. В този 
случай възложителят има право да задържи гаранцията за добро изпълнение съгласно 
разпоредбите на настоящия договор. Системно или лошо изпълнение представлява три или 
повече пъти лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на 
изпълнителя на подадените заявки; 

5. при забава повече от 2 (два) дни в изпълнението на отделна заявка, възложителят 
може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление без предизвестие, считано от 
момента на получаването му от изпълнителя. В този случай възложителят има право да 
задържи гаранцията за добро изпълнение съгласно разпоредбите на настоящия договор; 

6. при отказ по реда на чл. 287 от ЗЗД от страна на изпълнителя от изпълнението на 
поръчката. В този случай възложителят има право да задържи гаранцията за добро 
изпълнение съгласно разпоредбите на настоящия договор, както и да търси по съответния 
законов ред обезщетение за претърпени вреди и/или пропуснати ползи в по-голям размер. 

7. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за 
която никоя от страните не отговаря. 

(2). Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 
обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 
задължения. 

Чл. 38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор. 

XIII. СЪОБЩЕНИЯ 

XV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ 

. З а всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на 
наето зговор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията 
дейст българско законодателство, съгласно чл. 45 от ЗОП. 



Чл. 40. Настоящия договор не може да бъде променян или допълван, освен при 
условията на чл. 43 от ЗОП. 

Чл. 41. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по 
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени 
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред 
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския 
процесуален кодекс. 

Чл. 42. От страна на "МБАЛ-проф.д-р Ст.Киркович"АД отговорност по изпълнението на 
договора е лицето: 

§ 1. Този договор се състави, подписа* и подпечата в два еднообразни екземпляра -
един за възложителя и един за изпълнителя, всеки със силата на оригинал. 

§ 2. Неразделна част от настоящия договор са: 
1. Офертата на изпълнителя, с която е спечелил откритата процедура за възлагане на 

обществена поръчка и с която е обявен за изпълнител. 
2. Приложение № 1 
3. Приложение № 2 

Настоящият договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра - по един за всяка от 
страните. 

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

ИЗПЪЛНИТЕ.] 
ДЕЛ 

Съгласувано с ю 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР №2014-12-29-09-00 

ЦЕНИ ЗА ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ 
ПРОДУКТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТА НА 

"МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -
ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

№ 
обособена 

позиция 
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ Мярка 

Необходимо 
количество за 

12 месеца 

Единична 
цена на 

участника 
без ДДС 

Обща 
стойност 
без ДДС 

ст/ст на 
об.позиция 

1 2 3 4 5 6 7 

I ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ 

Хляб, хлебни и сладкарски изделия 

1 Хляб Добруджа нарязан 0.700 бр. 60500,00 0,65 39325,00 
2 Хляб типов нарязан 0.500 бр. 10800,00 0,60 6480,00 
3 Бисквити обикновени пакет 0.160 бр. 12000,00 0,55 6600,00 
4 Макарони 0.400 КГ 2200,00 1,10 2420,00 
5 Фиде 0.400 кг 24,00 1,10 26,40 
6 Брашно тип 500x1 кг кг 2920,00 0,60 1752,00 

Мляко и млечни продукти 

7 
Прясно мляко 2 % масленост плик 1 
л л 9700,00 0,88 8536,00 

8 
Прясно мляко 2 % масленост кутия 
1 л . л 240,00 1,05 252,00 

9 Кисело мляко 2 % масленост 0.500 кг 17350,00 1,05 18217,50 
10 Сирене краве узряло кутия х 8 кг кг 8330,00 3,50 29155,00 
11 Кашкавал от краве мляко кг 132,00 7,80 1029,60 
12 Маргарин кутия 0.500 кг 1300,00 1,60 2080,00 
13 Производствен маргарин кг 1900,00 1,50 2850,00 

Месо и месни продукти 
14 Кренвирши пушени свински кг 312,00 3,30 1029,60 
15 Пилешко филе охладено кг 100,00 6,50 650,00 
16 Пилешко филе замразено кг 390,00 6,00 2340,00 

'17 Кебапчета 0.060 кг бр. 500,00 0,30 150,00 

18 
Кайма смес охладена 60% свинско 
40% телешко кг 100,00 3,80 380,00 

19 
Кайма смес замразена 60% свинско 
40% телешко кг 6000,00 3,70 22200,00 

20 Телешко шкембе замразено кг 120,00 4,80 576,00 

. 21 
Телешки джолан без кост 
замразено кг 150,00 6,50 975,00 

22 Пилешки бутчета замразени кг 1200,00 2,50 3000,00 

23 Пиле цяло замразено над 1 кг кг 3960,00 3,15 12474,00 
24 Свински бут без кост замразен кг 120,00 5,50 660,00 
25 Пилешки дроб замразен кг 600,00 2,20 1320,00 
26 Агнешки комплект замразен кг 200,00 3,50 700,00 
27 Скумрия цяла замразена кг 300,00 . 3,00 900,00 

28 Пангасиус филе замразена кг 120,00 2,90 348,00 
29 Яйца -клас А, размер L бр. 41000,00 0,17 6970,00. 

Варива У • - т ^ <®в XV / 
30 Грис х 1 кг кг 450,00 1,20 5 f Ш А 
31 Ориз х 1 кг кг 4000,00 1,20 48{ о.фо + Ж к & 



32 Боб зрял х 1 кг кг 1800,00 2,20 3960,00 
33 Леща х 1 кг кг 2200,00 1,50 3300,00 

Подправки,сосове 
34 Олио рафинирано х 1 л л 150,00 1,75 262,50 
35 Олио рафинирано PVC х 10 л л 5100,00 1,70 8670,00 
36 Оцет винен х 0.700 л бр 360,00 0,50 180,00 
37 Готварска сол х 1 кг кг 840,00 0,40 336,00 
38 Червен пипер х 0.100 кг бр 12,00 0,65 7,80 
39 Червен пипер х 1 кг бр 165,00 6,00 990,00 
40 Мая прясна 0.500 кг кг 30,00 2,00 60,00 
41 Чай/филтър х 20бр.в кутия кутия 1600,00 0,50 800,00 
42 Чубрица ронена пакет О.ОЮкг бр 2400,00 0,20 480,00 
43 Джоджен сух пакет 0.010 кг бр 1300,00 0,20 260,00 
44 Бахар О.ОЮкг бр 50,00 0,20 10,00 
45 Нишесте - 1 кг кг 800,00 3,00 2400,00 
46 Лимонена киселина пакетче О.ОЮкг бр 480,00 0,20 96,00 
47 Дафинов лист О.ОЮкг бр 100,00 0,20 20,00 
48 Галета х 1 кг кг 360,00 1,20 432,00 

49 
Черен пипер млян и на зърна пакет 
О.ОЮкг бр 400,00 0,20 80,00 

50 Канела пакет 0.010 кг бр 120,00 0,20 24,00 

51 Кимион млян пакет О.ОЮкг бр 360,00 0,20 72,00 
52 Ванилия 0.002кг бр 150,00 0,03 4,50 
53 Бульон 0.010 бр 150,00 0,20 30,00 
54 Сода бикарбонат пакет О.ЮОкг бр 50,00 0,30 15,00 
55 Соев сос 0.210 бр 120,00 0,80 96,00 
56 Лимонов сок 0.250 бр 100,00 0,60 60,00 
57 Какао 0.045 бр 20,00 0,40 8,00 
58 Вино бяло л 30,00 2,00 60,00 

Захарни изделия 
59 Захар х 1 кг кг 3800,00 1,05 3990,00 
60 Кроасан 0.065 кг бр 2000,00 0,35 700,00 

61 
Вафли-шоколадови в 
индивидуална опоковка 0.022 кг бр 3600,00 0,12 432,00 

62 
Суха паста в индивидуална 
опоковка 0.032 кг бр 2200,00 0,25 550,00 

63 Мед еднократна доза от 0.030 кг бр 12000,00 0,12 1440,00 

64 
Конфитюр еднократна доза от 
0.030 кг бр 12000,00 0,12 1440,00 

Консерви 

65 Нектар кутия 1 л л 1300,00 1,10 1430,00 

66 Грах консерва 0.680 кг бр 
* 

1500,00 0,90 1350,00 

67 Гювеч консерва 0.680 кг бр 1200,00 1,00 1200,00 
68 Домати консерва 0.680 кг бр 15600,00 0,85 13260,00 

69 Зелен фасул консерва 0.680 кг бр 3700,00 0,90 3330,00 
70 Гъби цели консерва 0.680 кг бр 240,00 1,60 384,00 
71 Кисели краставици 0.680 кг бр 100,00 . 1,10 110,00 
72 Доматено пюре 0.680 кг бр 50,00 1,30 65,00 

73 Лютеница 0.500 кг бр 100,00 1,2а 120,00 

74 
Зеленчуков микс/Замразени 
зеленчуци микс х 2.5 кг бр 30,00 
Обща стойност на обособена 
позиция №1 : 

% 
231400,90 



II ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ 

75 Картофи кг 30000,00 0,70 21000,00 
76 Маслини кг 2200,00 3,00 6600,00 
77 Лук кромид зрял кг 5800,00 0,65 3770,00 

78 Зелен лук вр 400,00 0,40 160,00 

79 Праз кг 500,00 1,20 600,00 
80 Чесън зрял кг 80,00 3,00 240,00 

81 Чесън пресен вр 100,00 0,40 40,00 

82 Магданоз вр 1000,00 0,40 400,00 

83 Моркови кг 1000,00 0,75 750,00 

84 Зеле прясно кг 5000,00 0,40 2000,00 

85 Целина (керевиз) вр 100,00 1,00 100,00 

86 Ябълки кг 3600,00 0,90 3240,00 
87 Краставици пресни кг 500,00 2,00 1000,00 

88 Тиквички кг 800,00 1,00 800,00 

89 Домати кг 400,00 2,50 1000,00 
90 Чушки пресни кг 200,00 1,20 240,00 
91 Патладжан кг 100,00 0,50 50,00 

92 Спанак кг 200,00 1,20 240,00 
Обща стойност на обособена 
позиция №2: 42230,00 

273630,90 

Изготви 

Дата 29 
%JM1 

> 
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Приложение № 2 към договор № 2014-12-29-09-00 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОСТАВЯНИТЕ ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ 

1. Хляб и хлебни изделия 
1.Хлябът и хлебните изделия да са произведени по утвърдени стандарти и/или 

пълнозърнесто брашно „Бяло", „Добруджа" или „Типово", в съответствие на показателите, 
заложени в ТД, без оцветители. 

2. Мляко и млечни продукти 
1. Прясното пастьоризирано мляко трябва да е произведено от сурово мляко, което 

отговаря на изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III /3/ на Регламент 
853/2004. 

2. Млечните продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на 
изискванията на приложение III, секция IX, глава I, т. III (3) на Регламент 853/2004. както и на 
Наредба № 4/2008г. на Министерството на земеделието и храните за специфичните изисквания 
при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията 
за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти. 

3. Мляко краве кисело българско в полистиренови кофички от 0.400 кг. с 2% масленост 
, трябва да отговаря на БДС 12:2010 или еквивалентна технологична документация /ТД/. 

Симбиотичната закваска да е произведена в България от щамове Lactobacillus 
delbrueckii ssp. bulgaricus и Streptococcus thermophilus, неподлагани на генетична модификация. 

3.1. Киселото мляко след производството и до края на срока на трайност трябва да 
отговаря на следните показатели: 

- повърхност - гладка, блестяща, със или без слабо забележим слой от млечна 
мазнина 

- цвят -бял, с различни нюанси на кремав оттенък 
- вид на коагулума -плътен, гладък, допуска се странично разкъсване при наклон на 

опаковката 
- строеж при разрез - гладка повърхност, със или без слабо отделяне на млечен 

серум 
- консистенция след разбиване на коагулума-хомогенна, сметано-подобна 
- вкус и аромат - специфични, приятно млечнокисели 
- сухо вещество - не по-малко от 11,8 % 
- съдържание на млечен белтък - не по-малко от 3,2 % 
- масленост - - 2 % 
- киселинност, в градуси 

по Тьорнер /ОТ/ - от 90,0 до 150,0 
- температура на готовия 

продукт, в ОС - от 2 до 6 
- странични примеси и прегорели частици - не се допускат 
- консерванти, стабилизатори и емулгатори - не се допускат 
- Listeria monocytogenes, cfu/g - не се допуска отклонение 
от нормата /ш/; /ш - до 100/, съгласно Регламент (ЕО} № 2073 от 15 ноември 2005г. 
3.2. Опаковането на киселото мляко да бъде в полистиренови кофички с вместимост 

- 0,400 кг., съобразно Наредба № 3/2007г. и Наредба № 2/2008г.на Министерството на 
здравеопазв. .нето и Министерството на околната среда и водите както и Закона за драните. 

* „ 



3.3. Етикетирането на всяка потребителска опаковка трябва да отговаря на Наредбата 
за изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 
136/19.07.2000г. 

3.4. Срок на трайност - до 20 /двадесет/ дни от датата на производство, при 
температура от 2 до 6 градуса по Целзий. 

4. Производителят да отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 1, т. 2, буква 
„а" от Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, 
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и 
пускане на пазара на мляко и млечни продукти. 

5. Сиренето което се предлага да е в съответствие със стандарт БДС 15:2010 или 
еквивалентна технологична документация /ТД/. 

6. Кашкавалът да е произведен в съответствие със стандарт БДС 14:2010 или 
еквивалентна технологична документация /ТД/. 

t 
З.Месо и месни продукти 

1. Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, което се 
предлага, трябва да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно 
изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 
животински произход/ОВ L 139,30.04.2004г./. 

2. Месните продукти да са произведени по утвърдени стандарти и/или да са 
произведени по технологична документация /ТД/. 

3. Месото да е добито от здрави животни в одобрени предприятия съгласно 
изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004 ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004, относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от 
животински произход. 

4. Месото от птици и лагоморфни което се предлага, трябва да е добито от здрави 
птици и лагоморфни в одобрени предприятия. 

4.Пакетирани и консервирани хранителни стоки 
1. Хранителните продукти да са със здрави опаковки, с етикети на български език и да 

съдържат данни, съгласно чл.Ю от Закона за храните за наименованието, под което храната се 
продава, списък на съставките на храната и количество на някои от тях, срокът на трайност и 
условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество на предварително 
опакованите храни, име, фирма, седалище и адрес на производителя или на лицето, което 
пуска храната на пазара, както и информация в съответствие с Наредба № 23 / 17.05.2001 г. за 
условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на 
храните. 

, « 
5.Риба и рибни продукти 

1. Рибата и рибните продукти, които се предлагат трябва да са получени в 
регламентирани обекти за добив и преработка на риба и рибни продукти, отговарящи на 
изискванията на приложение III, секция VIII на Регламент (ЕО) № 853/2004. 

2. Предлаганата риба да е охладена сладководна, морска или замразена, добре 
почистена. » 

6. Яйца 

1. Предлаганите яйца да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 2008гу за 
изискванията за търговия с яйца за консумация. / 



2. Яйцата, които се предлагат да са клас „А",размер „L". 
3. Да се транспортират и съхраняват при температура под +18 градуса С , гарантираща 

безопасността им. 
7.Плодове и зеленчуци 

1. Доставяните пресни плодове трябва да са от сортове предназначени за консумация в 
прясно състояние, да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди причинени от 
вредители и да отговарят на изискванията на Наредба № 16/28.05.20Юг. за изискванията за 
качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска доставката 
на плодове, които са загнили, развалени и негодни за консумация. 

2. Зеленчуците, които се предлагат да са цели, здрави, чисти без земя и други примеси, 
без повреди от вредители, да издържат на транспортиране, товарени и разтоварване. 

3. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет с данни за 
място на произход, име на производител и/или име на опаковчик. 

Възложител 
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