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I. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1. Възложител на настоящата обществената поръчка, възлагана по реда на Глава двадесет и
шеста от ЗОП е съгласно чл.7, ал. 1,от ЗОП е ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА –
БЪРДАРСКА, зам.-кмет на Община Борован, упълномощено длъжностно лице съгласно
Заповед № 277/30.08.2016 г.
Община Борован е с административен адрес: с. Борован, ул. "Иван Вазов" № 1, тел. 09147
9330, 09147 9440 факс: 09147 9200, e-mail: ob_borovan@abv.bg интернет адрес:
www.borovan.bg, адрес на профил на купувача: http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/
2.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 46 000 лв. без ДДС
(четиридесет и шест хиляди лева) без ДДС.
В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба,
начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения
период.
Финансирането се осъществява по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Изпълнителят издава складова разписка и фактура за всяка доставка, въз основа на
действително извършените доставки на адреса на обекта: с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1.
Участник, чието ценово предложение надхвърля обявената прогнозна стойност, ще бъде
отстранен от участие в обществената поръчка.
При несъответствие между предложената обща цена с или без ДДС изписана с цифри и
предложената обща цена с или без ДДС изписана с думи, валидна ще бъде общата цена
изписана с думи.
3. Критерии за възлагане - икономически най-изгодната оферта.
4. Възможност за предоставяне на варианти в офертите. Не се предвижда възможност за
предоставяне на варианти в офертите на участниците.
5. Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца.
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6. Разяснения по документацията - Всеки участник може писмено да поиска от възложителя
разяснения по документацията за участие. Исканията за разяснения следва да бъдат отправени
в писмен вид и могат да бъдат изпращани до 3 дни преди изтичане на срока за получаване на
оферти. Възложителят най-късно на следващия работен ден публикува разясненията на
официалния интернет адрес на Община Борован www.borovan.bg в раздел „Профила на
купувача". В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.
7. Начин на плащане: Плащането е отложено, в срок - 30 дни от датата на фактуриране.
Плащанията ще се извършват в лева по банков път, след представяне на фактура (по
артикули), съгласно стоковите разписки.
8. В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на изискванията на
Възложителя, съобразно тази документация, приложенията към нея и на законовите
изисквания поставени със ЗОП и ППЗОП.
9. Обхват и основни параметри на обществената поръчка.
9.1. Предметът на поръчката обхваща доставка на различни видове хранителни продукти,
посочени в спецификацията – неразделна част от поръчката, с наименование, вид и
характеристики.
9.2. Списъкът и спецификацията на хранителните продукти са посочени в Приложение №1
към документацията за участие, както и специфични изисквания към някои от хранителните
продукти.
9.3. Възложителят не предвижда обособени позиции.
10. Място, срок и периодичност на изпълнение на поръчката.
Място за изпълнение на поръчката е с. Борован. Ще се извършва доставка два пъти в
работната седмица, а на хляб – във всеки работен ден, до кухнята на Домашен социален
патронаж с. Борован, който се намира на следния адрес:
- с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1.
Срокът за изпълнение на поръчката е до изтичане на Договор за безвъзмездна финансова
помощ № BG05FMOP001-3.002-098-C01.
Времето на извършване на доставките е веднъж в работна седмица, а на хляб – във всеки
работен ден със собствен или нает транспорт. При необходимост периодичността на
доставките се променя.
Срокът за изпълнение на доставките до обекта, посочен от Възложителя, е не по-голям от 48
часа.
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При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава да достави
стоката по предварителна, извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в склада на
Възложителя. Срокът за изпълнение на извънредната доставка е съгласно срока, подаден от
участника избран за изпълнител.
В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност не помалко от 75 % от целия им срок на годност посочен от производителя.
11. Формиране на цена. Контрол на цените за времето на действие на договора.
При формирането на ценовото предложение в офертата, участникът следва да предвиди
финансовите си ангажименти по доставките за времето на действие на договора.
Цените на хранителните продукти да са изчислени франко склада на Възложителя.
Предлаганата цена за единица мярка (килограм, брой, литър) на хранителните продукти, се
образува от обявените от САПИ ЕООД цени в бюлетина за средно - месечните цени на
суровините и продуктите за регион Враца, наречена базова цена и размера на отстъпката
предложена от участника. Размерът на предложената от участника отстъпка трябва да е равна
или по-голяма от 5 (пет) % от базовата стойност, определена в бюлетина на САПИ ЕООД.
Размерът на отстъпката, като компонент от крайната цена на стоката не се променя през срока
на договора. Не е допустимо да се предлага надценка върху базовата стойност, определена в
бюлетина на САПИ ЕООД. Участник, който предложи надценка ще бъде отстранен от
участие.
Цената на даден продукт от ценовата оферта на изпълнителя се увеличава или намалява след
доказване на увеличение или намаление съгласно информационния бюлетин на САПИ ЕООД.
Промяна в цените на отделните продукти се прави автоматично без подписване на анекс
между страните след представяне на актуален бюлетин на САПИ ЕООД за всеки месец, от
Изпълнителя - за негова сметка.
САПИ ЕООД (Система за агропазарна информация) е юридическо лице, упълномощено от
България и Европейската комисия да следи за състоянието на пазара, като събира, обработва
и разпространява информация за цените на всички продукти и стоки за територията на
страната. Информацията е представителна за отделните региони. (Адрес на САПИ ЕООД
– 3400 гр. Монтана, бул. “Трети март” № 59, тел./факс: (096) 30 66 18; e-mail: sapi@netsurf.net).
Бюлетинът на САПИ ЕООД с базовите данни, необходими за изчисляване на цените при
доставките на хранителните продукти за новия месец ще се подсигурява в периода от 26-то
до 30-то число на предходния месец, за сметка на определения за изпълнител на поръчката.
Изпълнителят трябва да представя на Възложителя бюлетина си с базовите данни,
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необходим за изчисляване на единичните цени
получава на следния адрес на Възложителя:

през следващия

месец,

който

да

се

Община Борован, с. Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, ПК 3240, тел.:09147/93-18, Факс:
09147/92-00, e-mail: ob_borovan@abv.bg.
Към документацията за участие не се предоставя бюлетин на САПИ ЕООД за цени на едро за
област Враца, а същият трябва да бъде осигурен от участника и да е актуален към месец
Януари 2017 г., следователно да е валиден към датата на подаване на офертите.
12. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира всяко 1-во число на всеки месец.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо справка на САПИ ЕООД за
всеки месец (предоставена от Изпълнителя за негова сметка), по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:

Цд е новата цена на доставка;

Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен
за целия период на действие на договора);

Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към
момента на последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно
бюлетина.
13. Изисквания към изпълнителя по договора за доставка.
Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не
се поръча.
13.1. Доставчиците (лицата, които произвеждат или търгуват с храни) трябва да отговарят на
всички изисквания относно регистрация, начин на опаковане, етикиране и дистрибуция на
хранителни продукти, регламентирани в действаща национална и европейска нормативна
уредба.
13.2. Общи изисквания към доставяните храни:
13.2.1. Храните трябва да са опаковани и/или пакетирани и етикирани на български език
съгласно българската нормативна база в областта на храните.
13.2.2. Храните при доставката трябва да се придружават от документи доказващи техния
произход (търговски документ) и безопасност (здравни документи) и първични финансови
документи (стокова разписка, приемо-предавателни протоколи, фактури, кантарни бележки,
товарителници и др.) за извършена сделка.
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- Документ за произход (търговски документ), придружаващ храните при всяка доставка, в
който да има информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната
(партиден номер – L), обект/фирмата производител на храната. При храни с произход
предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При
храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик.
Документът за произход може да бъде с наименование: търговски документ или декларация за
съответствие, или сертификат за произход.
13.2.3. При доставките могат да се прилагат и други документи на български език, доказващи
качеството и безопасността на съответните партиди храни.
13.2.4. Дейността на доставчиците да отговаря на изискванията към всички етапи на
производство, преработка и дистрибуция на храни; условията и реда за производство и
търговия с храни; правилата за извършване на официален контрол от органите за държавен
здравен контрол предвидени в Закона за здравето, Закона за храните, Закона за
ветеринарномедицинската дейност, Закона за защита на растенията и неизброените
нормативни документи, имащи отношение към качеството и безопасността на храните.
13.2.5. Хранителните продукти, предмет на доставката, да са в начален срок на годност.

II. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
14. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малко от 6 /шест/ месеца, считано
от крайния срок за получаване на офертите;
15. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване
на договора за обществената поръчка;
16. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако след поканата и в определения в нея срок, откаже да удължи срока
на валидност на офертата или ако представи оферта с по-кратък срок за валидност.

III. УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
17. Общи изисквания
17.1. В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи
копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:


правата и задълженията на участниците в обединението;
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разпределението на отговорността между членовете на обединението;



дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след крайният срок за подаване на
офертата, както и промени във вътрешното разпределение на дейностите между участниците
в обединението. Когато в договора за създаването на обединение/ консорциум липсват клаузи,
гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или състава на обединението се е
променил след подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в
процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
17.2. Когато не е приложено в офертата копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, Комисията назначена от Възложителя за
разглеждане и оценяване на подадените оферти, го изисква на основание чл. 54, ал. 8 от
ППЗОП.
Забележка: На основание чл. 10, ал. 2 от ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за
създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на
физически и/или юридически лица.
17.3. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи
само една оферта.
17.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
17.5. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице
може да участва само в едно обединение.
17.6. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща
процедура.
17.7. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или
юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на
юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
17.8. Участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за
обществената поръчка.
17.9. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в
документацията за участие и в публикуваната обява.
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17.10. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
обявени от Възложителя.
17.11. Офертата трябва да бъде представена на български език. Ако участникът представя
документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език, а в
изрично посочените в ЗОП случаи, преводът трябва да бъде официален.
17.12. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", печат на
фирмата и подпис на представляващия участника.
17.13. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във вида,
определен в настоящата документация за участие.
17.14. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на
участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или
лица с нотариално заверено пълномощно.
17.15. В случай на участник консорциум/обединение - офертата се подписва от лицето,
посочено за представляващ обединението/консорциума, за което се представя документ,
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.
17.16. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците.
17.17. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
17.18. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
допълни или да оттегли офертата си.
17.19. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава
двадесет и шеста от ЗОП има право да представи само една оферта.
17.20. Възложителя ще отстрани от участие в обществената поръчка кандидат или участник,
за който е налице някое от следните обстоятелства:
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл.
159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321,
321 а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
- е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на
тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
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- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
- е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
- е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
- е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
18. Участник, за когото са налице основание по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
19. Участникът подава към офертата си декларации по Образец № 7, Образец № 10 и Образец
№ 11 на Възложителя, за описаните в т. 9 обстоятелства.
20. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или
участници в една и съща процедура.
21. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник,
не може да представя самостоятелна оферта.
22. Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако
има такива.
23. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
24. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
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договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
25.
Възложителят
поддържа
„Профил
на
купувача”
на
ел.
адрес:
http://www.borovan.bg/bg/profil-na-kupuvacha-/,
който представлява обособена част от
електронна страница на община Борован, за който е осигурен неограничен, пълен, безплатен и
пряк достъп, чрез електронни средства.
26. В деня на публикуване на Обявлението в Регистъра на обществените поръчки (РОП),
Възложителят - Община Борован публикува в профила на купувача, всички документи за
участие в процедурата и предоставя неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до тях.
Документацията за участие в настоящата процедура е безплатна и всеки участник може
да я изтегли от „Профила на купувача”, за да изготви своята оферта!

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
27. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност – Участниците
трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или търговия на храни,
регистриран по чл. 12 от Закона за храните, от което е видно, че участника притежава
разрешение за продажба на всички храни, предмет на поръчката. Регистрацията по чл. 12 от
Закона за храните да е издадена на името на участника.
28. Икономическо и финансово състояние – Възложителят не поставя изисквания.
29. Технически и професионални способности:
Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически способности в
настоящата процедура:
30. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците
трябва да имат успешно изпълнени минимум 2 (две) доставки, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка.
31. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя хладилни автомобили с
валидно „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на
хранителни продукти от техническата спецификация.. Хладилните автомобили са
задължителни за превоз на всички замразени хранителни продукти от животински и
неживотински произход. За доставката на хляб (опакован или неопакован), подправки,
консерви и други пакетирани хранителни стоки участниците да разполагат със собствен или
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нает транспорт за превоз на хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с
минимум 2 (два) броя автомобили.
32. Участникът трябва да има внедрена НАССР система за управление на безопасността на
храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.
Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за обединението като
цяло.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се прилагат
съобразно вида и дела на тяхното участие.
34. Документи за доказване на техническите способности на участника:
34.1. Участникът предоставя (декларира) информация за доставка на хранителни продукти,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, които са
идентични или сходни с предмета на поръчката, придружени с удостоверения за добро
изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението,
мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
34.2. Участникът предоставя (декларира) информация за наличие на обект, с който участника
разполага, за производство или търговия на хранителните продукти, предмет на поръчката –
заверено от участника копие;
34.3. Участникът предоставя (декларира) информация относно разполагаемите
специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. Участникът следва да
посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер,
собственост, категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и
номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД
на името на участника или собственика.
34.4. Участникът предоставя (декларира) информация за внедрена и прилагане на НАССР
система за управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или
еквивалент.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
35. Съдържание на офертата:
35.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна ОПАКОВКА от
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя
Върху опаковката участникът посочва:
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 наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
 наименованието на поръчката, а когато е приложимо – и обособените позиции, за
които се подават документите.
Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на
представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани
ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.
36. Съдържание на ОПАКОВКАТА – документи и образци:
36.1. Общи изисквания към офертата
Всеки участник представя само една оферта. Офертата се изготвя в съответствие с указанията
и условията, посочени в обявата, документацията за участие и приложените образци.
Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от участника
или от упълномощен от него представител лично, чрез пощенска или куриерска служба с
препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: с. Борован, ул. „Иван Вазов" № 1.
Върху опаковката се посочват наименованието на участника, включително участниците в
обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс
и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подава офертата.
Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или
са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
При получаване на Офертата и приемането й върху опаковката се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. За
получените Оферти Възложителя води регистър.
36.2. Съдържание на офертата
36.2.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от
участника - попълва се Образец № 2.
Списъкът се подписва от представляващия участника (или от лице изрично
упълномощено
с
нотариално
заверено
пълномощно)
или
представляващия
обединението/консорциума,
съгласно
Споразумението
за
създаване
на
обединение/консорциум или допълнителното споразумение.
36.2.2. Оферта - попълва се Образец № 1.
Документът се подписва от представляващия участника или от лице изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно
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36.2.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата - когато офертата
(или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно
актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител),
както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в настоящата процедура.
36.2.4. При участник обединение - копие на договора за обединение, подписан от лицата в
обединението, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява обединението и
документ, подписан от лицата в обединението, в което се посочва представляващия;
36.2.5. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1,
2 и 7 от ЗОП и Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 от ЗОП - попълва се
Образец № 8 и Образец № 5.
Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
36.2.6. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата чл. 54, ал.1, т. 3-5
от ЗОП - попълва се Образец № 9; Декларация за спазване задълженията, свързани с данъци и
осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, по чл. 39,
ал. 3, т. 1, буква „д“ от ППЗОП - попълва се Образец № 11.
Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да представлява участника в
случаите, когато участникът се представлява от повече от едно лице.
36.2.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - попълва се Образец №10 от
всеки от подизпълнителите.
Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или от лице изрично
упълномощено с нотариално заверено пълномощно.
36.2.8. Списък доставки на хранителни продукти, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на
поръчката, придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността,
датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено
в съответствие с нормативните изисквания.
36.2.9. Списък на обектите, с който участника разполага, за производство или търговия на
хранителните продукти, предмет на поръчката – заверено от участника копие;
36.2.10. Списък на разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще
ползва. Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия
регистрационен номер, собственост, категория и технически допустимата му максимална
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маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда
на чл. 246 ЗВМД на името на участника или собственика.
36.2.11. Заверено копие от информация за внедрена и прилагане на НАССР система за
управление на безопасността на храните или сертификат ЕN ISO 22000:2005 или еквивалент.
36.2.12.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - попълва се
Образец № 7.
Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.
36.2.13.Декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 6.
36.2.14. Техническо предложение - попълва се Образец№ 3.
Участниците попълват, подписват и подпечатват Техническото предложение, съгласно
изискванията на Възложителя, без да посочват цени.
36.2.15. Отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Ценово предложение за изпълнение
на поръчката” - попълва се Образец № 4
36.2. Запечатване
Документите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват по
реда посочен в описа.
Върху опаковката, участникът посочва:

ДО:
Община Борован,с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1
ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И
ШЕСТА ОТ ЗОП ЧРЕЗ „СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА с предмет: „Доставка на
хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл
обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане”
Наименование на участника:………………………………………………….
Участниците в обединението (когато е приложимо)…………………………
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………………
Телефон факс или електронен адрес:………………………………………..
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36.3. Изисквания към документите:
Всички документи трябва да са:
 Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис,
освен документите, за които са посочени конкретните изисквания за вида и заверката им;
 Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни
функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или упълномощени за това лица;
Във втория случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за
изпълнението на такива функции;
 Всички документи, свързани с предложението, следва да бъдат на български език.

36.4. Подаване на оферти:
Място и срок за подаване на оферти
Офертите се представят в сградата на Общинска администрация, с. Борован, ул. «Иван Вазов»
№ 1, етаж първи, Деловодство.
 Срокът за подаване на офертите е съгласно Обявлението за обществена поръчка;
 Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от
възложителя;
 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени,
да допълни или да оттегли офертата си.
36.5. Приемане и връщане на оферти
При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязва входящ номер, дата
и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър.
Не се приемат заявления за участие и оферти, които са представени след изтичане на крайния
срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите пред мястото,
определено за тяхното подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се
подписва от представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от
списъка се приемат.
Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка на чакащите
лица.
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VI. ГАРАНЦИИ
37. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия и начин на
плащането й.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % от стойността на договора
без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
- банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в
гаранцията са вписани условията на Възложителя);
- на парична сума, преведена по сметка на Община Борован:
BIC: IORTBGSF
IBAN: BG 60 IORT 7373 3301 6847 00
ТЪРГОВСКА БАНКА „ИНВЕСТБАНК” АД
В нареждането за плащане следва да бъде записан текста: "Гаранция за добро
изпълнение на ОП, ОТКРИТА с Обява №:5
- на застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когато участникът
избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банкова гаранция или застраховка,
тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, в полза на Община Борован и със срок на
валидност – 30 дни след окончателното приемане на работата по договора.
Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то
тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице –
гарант.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на
сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя оригинал на
банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежния документ за внесената по
банков път гаранция за изпълнение на договора преди подписването на самия договор.
Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, следва да е постъпила реално в банковата
сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената
поръчка.
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Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се
уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
38. До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите
изисквания и Документацията за участие на Възложителя.
39. Обществената поръчка се възлага въз основа на критерия икономически най-изгодната
оферта. Икономически най-изгодната оферта, се определя при критерий „оптимално
съотношение качество/цена“ и съдържа следните показатели, със следната относителна
тежест на съответния показател в Комплексна оценка „КО”, на базата на която се получава
класирането на отделните участници:
39.1. Показатели за оценка на офертите
№

Показател

Тежест в КО

А.

Процент отстъпка

50 %

Б.

Организация и план на работа

35 %

В.

Мерки за управление на идентифицираните от възложителя 10 %
рискове и тяхната оптимизация

Г.

Срок на доставка при рекламации /в цели часове/

5%

39.2. Методика за изчисляване оценката на офертите
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе основни
показатели, изразено чрез следната формула:
КО=А+Б+В+Г
А. Процент отстъпка
Оценка на Процент отстъпка: А
Оценката по този показател се определя по формулата:
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Отстъпката предложена от участника
А = ___________________________________________________________

x 50

Най- високата предложена отстъпка от всички предложения

Максимална оценка по този показател е 50 точки.

*Размерът на предложената от участника отстъпка трябва да е равна или по-голяма от 5 (пет)
% от базовата стойност, определена в бюлетина на «САПИ» ЕООД.

Техническа оценка на участника - Максимален брой точки – 35

Б. Организация и план на работа – максимален брой точки 35

Разработен план и организация на работа в
техническото предложение.

Предложение за план и организация на
доставката на храни, придружено с планграфик на времето на доставка по часове.
Участникът трябва да предложи цялостна
концепция за организация на доставка. Да се
посочи брой МПС, включени в извършването
на доставката.

Степен на разработка

Оце
нка

За подробен план и организация
на
доставката
на
храни,
придружено с план-график на
времето на доставка, описващ
особеностите на обекта и
организацията
на
работа,
методите,
чрез
които
участникът
възнамерява
да
изпълни всички предвидени
дейности
на
поръчката,
изискващи
се
съгласно
нормативната уредба. Пълно и
детайлно описана организация с
разпределение на техническите
и човешките ресурси.

35
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За план и организация на
доставката
на
храни,
придружено с план-график на
времето на доставка, описващ
особеностите на обекта и
организацията
на
работа,
методите,
чрез
които
участникът
възнамерява
да
изпълни всички предвидени
дейности
на
поръчката,
изискващи
се
съгласно
нормативната уредба, но плана
и/или някои от методите не са
подробно
разработени
или
липсват и/или са описани част
или са описани в съкратен обем
предстоящите за изпълнение
дейности. Формално описана
организация с разпределение на
техническите
и
човешките
ресурси.
Представен
е
план
за
организация на доставката на
храни, придружено с планграфик на времето на доставка,
описващ
особеностите
на
обектите и организацията на
работа, методите, чрез които
участникът
възнамерява
да
изпълни всички предвидени
дейности на поръчката, но не са
включени всички дейности или
не е предвидена достатъчна
организация и координация на
процеса по изпълнението им.
Липсва
описание
на
организацията на работа с
разпределение на техническите

15

1
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и човешките ресурси.

В. Мерки за управление на идентифицираните от възложителя рискове и тяхната
оптимизация (Максимален брой 10 точки).
По този показател ще се извършва оценка на предложените от участника мерки за управление
на идентифицираните от възложителя рискове, оказващи влияние върху изпълнението на
договора, както и на предложените мерки за намаляване на влиянието на рисковете или
ограничаването им. Оценката по настоящия показател се извършва от помощната комисия на
Възложителя при стриктно съблюдаване на посочените условия за получаване.
В тази част от офертата участниците трябва да определят начин/и за преодоляване на
рисковете или за тяхното минимизиране и да опишат потенциалните предпоставки
(допускания) за успешното изпълнение на договора. Освен това участниците следва да
обяснят определените потенциални рискове, които могат да окажат влияние върху
изпълнението на договора, да представят вероятните потенциални рискове, съобразени с
направените допускания, както и да предложат стратегия (адекватни мерки) за управление на
рисковете и това как предлагат да действат при всеки един възможен риск с цел влиянието му
да бъде ограничено или въобще да не настъпи. При изработването на тази част от
техническото предложение следва да се има предвид, че на управление подлежат рискове,
чието настъпване зависи от участника. Важно и съществено за възложителя при
предложенията относно рисковете и предпоставките е да се обхванат конкретните, посочени
от възложителя потенциални рискове, свързани с предмета на настоящата поръчка, а не
рискове по принцип.
Рисковете и предпоставките идентифицирани от възложителя, които могат да окажат влияние
върху изпълнението на договора са:
I. Потенциални рискове при изпълнение на поръчката
1/ Невъзможност за навременно обработване на заявките от клиенти /Възложителят има
няколко отделни второстепенни разпоредители с бюджетни средства, които по настоящата
обществена поръчка ще правят отделни заявки; следва да се имат предвид и другите клиенти
на участника/;
2/ Подготовка за експедиция /доставка на хранителни продукти от различни групи, в това
число такива в замразено състояние и такива, съхранявани в „плюсов” температурен режим,
при една доставка с едно или няколко транспортни средства/;
3/ Липса на ликвидни средства за обезпечаване на доставката или част от нея /плащането по
договора е отложено с 30 календарни дни/;
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4/Невъзможност да се покрият стандартите за качество
несъответстващи на техническата спесификация на възложителя/;

/хранителни

продукти

Метод на формиране на оценката:
Оценка 10 точки ще получат предложенията, за които са в сила следните обстоятелства.


Участникът подробно и детайлно разглежда идентифицираните от възложителя
рискове за успешното изпълнение на договора, предмет на настоящата поръчка, степента
им на въздействие и вероятността за настъпване.



Участникът следва да е определил начин/и за преодоляване на рисковете или за
тяхното минимизиране. Предложена е и стратегия (адекватни мерки) за управление на
рисковете, като и предложение за това как участникът предлага да действа при всеки един
възможен риск, идентифициран от възложителя,, с цел влиянието му да бъде ограничено
или въобще да не настъпи.



За всички изброени от възложителя рискове има предложени в техническото
предложение мерки за управление Не се установява описание и/или предложение относно
рискове, които по принцип влияят на договори за доставки, а са посочени единствено
рискове, които имат конкретно отношение към предмета на настоящия договор.
Предложени са технически решения.

Оценка 5 точки ще получат предложения, за чието техническо предложение са в сила
следните обстоятелства:


Участникът предлага само описание и/или изброяване на идентифицираните от
възложителя рискове за качественото и навременно извършване на доставките. Липсва
разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за настъпване на един или повече
от идентифицираните рискове и техническо решение за преодоляването им.



Направено е формално описание като са идентифицирани основните проявления,
аспекти и сфери, където може да се прояви съответния риск, но мерките за преодоляване
и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването на рисковете са формално и
недостатъчно конкретно описани.



Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от участника не гарантират
ефективно преодоляване и/или минимизиране на негативните последствия от настъпването
на рисковете, респ. последиците от настъпването им.
От участие в процедурата ще бъдат отстранени
предложение са в сила следните обстоятелства:

предложения, за чието техническо
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Участникът е пропуснал да коментира и /или да опише един и/или повече от
идентифицираните от възложителя рискове за качественото и навременно извършване на
доставките. Липсва разглеждане на степента на въздействие и/или вероятността за
настъпване на един или повече от идентифицираните рискове и техническо решение за
преодоляването им



Липсва описание на една и/или повече мерки за преодоляване и/или минимизиране на
негативните последствия от настъпването на един или няколко от посочените рискове,
като участникът единствено декларира готовност на свой риск да приеме последиците при
възникването на описаните рискове, но не предлага съответните адекватни мерки.



Установява се описание и/или предложение относно рискове, които по принцип влият на
договори за услуги, а не на рискове, които имат конкретно отношение към предмета на
настоящия договор.
За целите на настоящата методика, използваните в настоящия раздел определения/понятия
следва да се тълкуват, както следва:
* „Подробно/детайлно” - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и видове
дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са предложени
технически решения, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на
поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания;
** Несъществени са тези непълноти/пропуски/слабости в предложението на участника, които
не го правят неотговарящо на изискванията, но представляват пропуски в описанието, липса
на детайлна информация и др. Налице са, когато липсващата информация може да бъде
установена от други факти и информация, посочени в офертата на участника. Несъществените
непълноти/пропуски/грешки не могат да повлияят на изпълнението на поръчката, с оглед
спазване на действащото законодателство в областта и изискванията, заложени в
документацията за участие. Ако липсващата информация не може да бъде установена от
други части в офертата, се приема наличието на „съществени непълноти”.
*** Съществени са тези непълноти/пропуски/грешки в предложението на участника, които го
правят неотговарящо на изискванията на възложителя, посочени в указанията и техническата
спецификация или на действащото законодателство, на съществуващите стандарти и
технически изисквания.
Предложения относно рискове, в които липсва съставна част от предложените мерки ще бъдат
предложени за отстраняване.
Г. Срок на доставка при рекламации - максимален брой точки 5
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В min
В = -------------- x 5, където
Вn
В min е най- краткия срок за доставка в случай на рекламация в цели часове.
В n – предложеният срок за доставка на продукт в случай на рекламация в цели часове от
участникът спрямо когото се прилага формулата.
3. Указания по прилагане на методиката
Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от
участниците без да се променя.
Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, което подлежи на
оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена
обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от
получаване на искането.
Анализ на отделните предложения от офертите и предложение за оценка по отделните
показатели се извършва от членовете на комисията. Резултатите от оценяването на офертите
се отразяват и удостоверяват с протокола за работата на комисията.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил найголям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен
брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е
предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви се сравняват оценките по
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност
по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията
определя изпълнителя чрез публичен жребий.
VIII. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
40.
Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначена от
Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове.
41.
Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й се
отразяват в доклад.
42.
Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на
комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено
излага мотивите си.
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43.
Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа след получаване на
представените оферти и протокола за предаване на офертите на председателя на комисията.
44.
Получените се отварят на датата, посочена в обявлението на обществената поръчка,
на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
45.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки
и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с
надпис „Предлагани ценови параметри“.
46.
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
47.
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници
да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.
48.
След извършване на горните действия приключва публичната част от заседанието на
комисията.
49.
Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното
състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.
50.
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с
предварително обявените условия.
51.
Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на
възложителя, не се отваря.
52.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на
отварянето. Комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по другите
показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява.
53.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
54.
Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си. Към доклада се прилагат
всички документи, изготвени в хода на работа на комисията, като протоколи, оценителни
таблици, мотивите за особените мнения и др.
55.
Докладът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя
заедно с цялата документация.
56.
Процедурата завършва с решение за:
А) определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;
Б) прекратяване на процедурата.
Х. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
57. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка,
при условие че при подписване на договора определеният изпълнител:
- изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
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- представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е
необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:
откаже да сключи договор;
не изпълни някое от условията по т.1, или
не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.
58. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението
за определяне на изпълнител но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.
59. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител в хипотезата на 112, ал. 7 от ЗОП.
60. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в
офертата.
61. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща
копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

XI. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОГОВОР №
Днес, ………………….., в с. Борован, между:
ОБЩИНА БОРОВАН, с ЕИК 000193065, адрес: обл. Враца, общ. Борован, с. Борован 3240,
ул. „Иван Вазов” № 1, представлявана от ИЛИЯНА ДОНКОВА ДОНЧОВСКА –
БЪРДАРСКА - Заместник-кмет на Община Борован, определено длъжностно лице по чл. 7,
ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. и Мариана Ангелова Вельовска – на
длъжност гл. експерт «Финанси» - лице по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС, наричана по-долу
„Възложител“,
и
[Наименование на изпълнителя],
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[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище адрес на
управление на изпълнителя] ,
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код
……………… и ДДС номер […],
представляван/а/о от [имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в
качеството на [длъжност/и на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], [съгласно
[документ или акт, от който произтичат правомощията на лицето или лицата,
представляващи изпълнителя – ако е приложимо]],
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,
(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях
поотделно „Страна“);
на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП, във връзка с проведена обществена поръчка по реда на чл.
187 от ЗОП, чрез събиране на оферти с обява и [посочват се наименование, номер и дата на
акта на възложителя за избор на изпълнител] на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне на
ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Община Борован по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016”
по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане”
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Община Борован по проект
„Осигуряване на топъл обяд в община Борован 2016” по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане”при следните условия:

I.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет
(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва периодичнидоставки на
храни и хранителни продукти („Продукти/те“) за нуждите на Община Борован, описани
съгласно Техническата спецификация - Приложение № …..,както и в Техническото и Ценово
предложение на Изпълнителя (Приложения № …..), неразделна част от Договора, и в
съответствие с изискванията на настоящия Договор.
(1.2) Доставките се извършват периодично или по заявка на Възложителя. Възложителят е
задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил и които са
доставени при условията на настоящия Договор1.
(1.3) Доставката на хранителните продукти ще се извършва два пъти в работната седмица, а
на хляб - във всеки работен в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

1

Проектът на настоящия Договор предвижда извършването на периодични доставки на храна и хранителни
продукти (не на еднократни такива).
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти с осигурен от него превоз и за негова
сметка до следния адрес: кухня на Домашен социален патронаж Борован, с.Борован, п.к. 3240,
ул. „Иван Вазов“ №1.
II.

ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ2

Член 2. Цена
(2.1) Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора е в размер на [●] лева 3
без ДДС и [●] лева с ДДС.4
(2.2.1)Изпълнителят е длъжен към 15 число на месеца5 да предоставя на възложителя
информация за базата, въз основа на която се преизчислява цената на доставките.
(2.2) Процентът за корекция на единичните цени, предложен в ценовото предложение на
Изпълнителя се запазва за цялото време на действие на договора.
Член 3. Начин на плащане6
(3.1) Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ
приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим
документ), подписан от оправомощени представители на Страните и съдържащ видовете,
количеството, партидните номера на доставените Продукти, тяхната единична и обща цена,
както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими
законови реквизити.

(3.2) Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 30 (тридесет) дни7
от датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за
доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.

2

Настоящият договор не предвижда извършване на авансово плащане. Ако такова се предвижда, следва да се
предвидят и клаузи относно гаранция, обезпечаваща авансовото плащане, връщане на аванс в случай на
прекратяване и т.н.
3
Възможно е да се уговори плащане в евро или др. валута.
4
Когато е приложимо
5
Посочва се съответното число от месеца, на което ще се прави актуализация, когато е приложимо. Обикновено в
практиката доставните единични цени подлежат на актуализация ежемесечно (напр. в срок до 1-во число на
месеца) за всички стоки, без пресни плодове и зеленчуци, за които е два пъти месечно (напр. в срок до всяко 1-во
и всяко 15-то число от съответния месец).
6
При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи
7
Срокът следва да е съобразен с чл. 303а от ТЗ.
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(3.3) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната банкова
сметка, посочена от Изпълнителя:[●]. Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено
Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до [[…] (словом)]
дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми Възложителя в
този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова сметка са
надлежно извършени.
(3.4) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на Изпълнителя
със съответната дължима сума.
III.

СРОКОВЕ

Член 4.
(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от [●][посочва се датата/момента на влизане в сила]
и е със срок на действие [●].
(4.2) Изпълнителят е длъжен да доставя заявените Продукти в срок от [●] дни от получаването
на заявката на Възложителя или, съгласно графика, посочен в алинея (1.3).
IV.

МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА8

Член 5
(5.1) Мястото на доставка е Домашен социален патронаж, с. Борован, ул. „Иван Вазов” № 1.
Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с
транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за
доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка.
(5.2) Доставяните хранителните Продукти, следва да отговарят на изискванията на9:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)

8

Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от 22.01.2008 г.;
Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години
в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;
Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за
контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;

При необходимост и по преценка на страните, могат да се включват специализирани клаузи
Подбират се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета на доставка

9
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(vi)

(vii)
(viii)
(ix)
(x)

(xi)
(xii)
(xiii)
(xiv)
(xv)
(xvi)
(xvii)
(xviii)
(xix)
(xx)
(xxi)

(xxii)
(xxiii)

Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите,
различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от
26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;
Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови
цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;
Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102 от
12.12.2014 г.;
Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие
на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;
Наредба № 4 от 19 февруари 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, ДВ. бр.23 от
29.02.2008 г.;
Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;
Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 г.;
Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 г.;
Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека,
предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;
Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека, ДВ,
бр. 85 от 5.09.2002 г.,
Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,
Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ, бр.
89 от 20.09.2002 г.,
Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните
за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.,
Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;
Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от
Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;
Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.;
Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември
2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
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(xxiv) Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти;
(xxv) Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
(xxvi) Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата на
животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;
(xxvii) Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсители в храните;
(xxviii)
Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;
(xxix) Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за
допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования
за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен
характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои
процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;
(xxx) Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013
година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за
специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за
регулиране на телесното тегло;
(xxxi) Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава и
етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат непоносимост
към глутен;
(xxxii) Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година
относно стандартите за търговия с маслиново масло;
(xxxiii)
Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000
на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо
месо и продукти от говеждо месо;
(xxxiv)
Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември
2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за
влагане в или върху храни;
(xxxv)
Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 година относно хигиената на храните;
(xxxvi)
Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004
година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от
животински произход;
(xxxvii) Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004
година относно определянето на специфични правила за организирането на
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(xxxviii)

(xxxix)

(xl)

(xli)

(xlii)
(xliii)

официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за
човешка консумация;
Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27
октомври 2004 година относно материалите и предметите, предназначени за
контакт с храни;
Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст 12 месеца или по-малко;
Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно
стандартите за търговия с яйца;
Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември
2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в
храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно
микробиологичните критерии за храните;
Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на
подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци.

(5.3) Доставяните хранителни Продукти10:
следва да бъдат придружавани при всяка доставка с търговски или друг документ,
съдържащ изчерпателно изброяване на стоките по асортименти, количеството им,
партиден номер за всяка от тях, както и другите данни, съобразно приложимите
нормативни изисквания за съответния вид продукти;
(ii) следва да бъдат придружавани при всяка доставка с етикет, посочващ съдържанието и
количеството на съставките, съдържащи се в тях.
(iii) следва да имат добър търговски вид;
(iv) всеки доставен продукт следва да бъде в срок на годност към датата на съответната
доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговото консумиране не по-малко
от 75 процента от общия срок на годност, обявен от производителя;
(i)

10

Подбират се приложимите изисквания от долния списък, в зависимост от Възложителя и предмета на доставка
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(5.4)Доставките на СТОКИТЕ се извършват след писмена заявка от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, предоставяна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки втори ден от седмицата
(посочване на ден от седмицата) до 16.00 часа за следващата седмица чрез обектите-краен
получател. Заявката следва да се предостави в писмена форма по електронен
път/факс/електронна поща/на представител на изпълнителя и да бъде изготвена по установен
от страните образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните
количества и график за доставката им. Обектите крайни получатели могат да правят промени
в заявката в зависимост от реалните им потребности не по-късно от 24 часа11 преди
доставката, като писмено уведомят за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят уведомява
Възложителя предварително и своевременно за часа на планираното пристигане на
доставката, за да може той да вземе необходимите мерки за прибирането и складирането ѝ.
(5.5) Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен документ,
удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски документ или друг
съотносим документ) от Страните или техни упълномощени представители, след проверка за
съответствието на доставката с изискванията на настоящия Договор и съответствието на
Продуктите с Техническото и Ценовото предложение на Изпълнителя, Техническата
спецификация на Възложителя, както и с направената заявка.
(5.6) При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените Продукти
съобразно алинея (5.7) от този Договор, Възложителят има право да откаже да подпише
документа, удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме
доставката. В тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват
констатираните недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея (5.7) по-долу
(„Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда,
посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват
двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката.
(5.7) Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за:
несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество и/или
със заявения/договорен вид;
(ii) несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение (Приложение
№ ... към настоящия Договор) и с Техническата спецификация на Възложителя
(Приложение № ... към настоящия Договор);
(iii) несъответствие на партидните номера с указаните в етикета на доставените Продукти;
(iv) несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия
Договор;
(v) несъответствие на доставените Продукти с изискванията за безопасност;
(vi) нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти;
(i)

Обичайно е 24 часа.
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(5.8) Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея (5.7) на доставката с Техническото
предложение (Приложение № … към Договора), с Техническата спецификация (Приложение
№ … към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се
отбелязват в констативния протокол по алинея (5.6). Рекламации за скрити Несъответствия се
правят при откриването им, като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя
незабавно при констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора,
документа, с който е удостоверено приемането на стоките, партидният номер на Продукта,
точното количество на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното
искане на Възложителя.
(5.9) При отправена рекламация и възникване на спор относно съответствието по ал. 5.8 и
ал.5.10 контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона орган (Българска агенция
по безопасност на храните или на акредитирана лаборатория) в присъствието на Възложителя
и Изпълнителя или упълномощени от тях лица, в деня на оспорване на рекламацията от
Изпълнителя или най-късно на следващия ден. За обвързващ Страните ще се счита
протоколът от анализа на оторизирания орган по настоящата разпоредба. В случай, че
протоколът на оторизирания орган потвърждава несъответствието на доставените Продукти,
разходите за изпитването, както и стойността на Продукта при погиването му са за сметка на
Изпълнителя. В случай че Продуктите съответстват на договорените и нормативно
установените изисквания, Възложителят дължи на Изпълнителя заплащане на действително
извършваните разходи по анализите и доставката на Продуктите, както и стойността на
продуктите, за които е предявена необоснованата рекламация. Независимо от обекта на
рекламация Възложителят е длъжен да съхранява продуктите съобразно температурните
режими и условия, посочени на етикета.
(5.10) (i) Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със
заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие
на партидни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие на
срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и
Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите се вписват в
констативния протокол по алинея (5.6) и са обвързващи за Изпълнителя.
(ii) При рекламации относно скрити Несъответствия на доставенитеПродукти с Техническото
предложение (Приложение № … към Договора), с Техническата спецификация (Приложение
№ … към Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт и при
извършен лабораторен анализ по предвидения в договора ред, установяващ, че стоката не
съответства на договорените и нормативно установените изисквания, Изпълнителят изпраща
свой представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от
уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол алинея (5.6)
подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от
Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола,
Възложителят изпраща протокол подписан от негов представител на Изпълнителя, който е
обвързващ за последния.
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(5.11) При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора,
констатирани по реда на предходните алинеи: (i) Изпълнителят заменя несъответстващите
Продукти с нови, съответно допълва доставката в срок от [●] дни от подписване на
съответния протокол от Страните или от издаване на протокола от анализа на оторизирания
орган; или (ii) цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите
Продукти, ако не води до съществени изменения на договора.
(5.12) В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по член (5.6),
Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка по отношение, на която
същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред,
съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените и нормативно
установени изисквания по реда на ал. (5.9) и подписването на документ, удостоверяващ
приемането на стоката и при другите условия на настоящия Договор.
(5.13) Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, надвишаващи
заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В хипотезата на алинея
(5.11), точка (ii), Възложителят има право да прихване цената на Несъответстващите
Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка на Изпълнителя.
(5.14) Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и
подизпълнителя или упълномощени от тях представители.
Член 6.
Собствеността и риска от случайно повреждане или погиване на Продуктите, предмет на
доставка преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на приемането им, вписана
в документа, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за доставка, търговски
документ или друг съотносим документ).
V.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Член 7.
(7.1) Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия Договор,
отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото предложение
на Изпълнителя и на Техническата спецификация на Възложителя по единични и общи цени,
посочени в Ценовото предложение на Изпълнителяили при условията на чл. 2 ал.(2.2)
(7.3) Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на Възложителя.
При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по получената
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заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При системен отказ
на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на един месец12) да изпълни направена заявка,
Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер
на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумата по
предоставената гаранция.
(7.4) Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на хранителните Продукти за
своя сметка и с транспортни средства, които отговарят на всички изисквания (нормативни,
санитарно-хигиенни, технически, технологични, изисквания за съхранение и други) за превоз
на хранителни Продукти от съответния вид, за които има издадено съответното
удостоверение за регистрация на транспортно средство (ако е приложимо).
(7.5) Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно предявените от
Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор.
(7.6) При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор,
Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на
плащане.
(7.7) Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените
в офертата му подизпълнители в срок от [[…] (словом)] дни от сключване на настоящия
Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
(7.8) Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за
осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация
и документи за изпълнение на Договора.
(7.9) Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени
представители протокола/документа за доставка и/или констативните протоколи, както и
другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. При
отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, предвиден в
този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол подписан от свой
представител,
който
е
обвързващ
за
Изпълнителя.Констатации
относно
Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение
(Приложение № … към Договора), с Техническата спецификация (Приложение № … към
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Посочва се периода, в зависимост от периодичността на доставките. В практиката обичайно е 1 (един) месец.
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Договора) или с изискванията за безопасността на доставения Продукт се вписват в протокола
след извършване на лабораторен анализ от Акредитиран орган.
(7.10) Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с
изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор
и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от
Несъответстващи Продукти.
(7.11) Изпълнителят не носи отговорност за забава на доставка, която не е заявена в
необходимия срок (не по-късно от 7 дни от предходната седмица преди желаната дата на
доставката) отразена в заявката по чл. 5 ал. (5.4).
(7.12)Изпълнителят се задължава да съхранява всички документи по изпълнението на
настоящия Договор за период от 5 години след датата на приключване и отчитане на
договора.
(7.13) Изпълнителят се задължава да предостави възможност на Управляващия орган,
националните одитиращи власти, Европейската комисия, Европейската служба за борба с
измамите, Европейската сметна палата, Съвета за координация в борбата с правонарушенията,
засягащи финансовите интереси на Европейските общности – Република България и
външните одитори да извършват проверки на място на изпълнението на проекта и да
извършват пълен одит, ако е нужно, въз основа на оправдателни документи за отчетеното,
счетоводни документи и всякакви други документи, имащи отношение към финансирането на
проекта. Такива проверки могат да бъдат извършвани до 5 години след приключване на
Оперативната програма.13
VI.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Член8.
(8.1) Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно
условията и по начина, посочен в настоящия Договор.
(8.2) Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на доставка по
реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.
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Алинеи 7.12 и 7.13 са приложими, ако доставката се финансира по програма на ЕСи изискването произтича от
правилата на програмата.
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(8.3) Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в
договореното време.
(8.4) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на Продуктите
до посоченото в алинея(5.1) от Договора място на доставка, в срок и без отклонения от
договорените изисквания.
(8.5) Възложителят има право да получава информация по всяко време относно подготовката,
хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на Договора.
(8.6) Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, при
условията посочени в настоящия Договор.
(8.7) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи с
изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в
сроковете, определени в член (5.12) от този Договор.
(8.8) Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато Изпълнителят не
спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не
изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да откаже да изплати
частично или изцяло договорената цена.
(8.9) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи копия
от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
(8.10) Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично
упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.
VII.

ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ14

Член 9. Видове гаранции, размер и форма на гаранциите
(9.1) Видове и размер на гаранциите
(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на Договора по алинея
(2.1) или сумата от ………………;

14

Гаранциите се уреждат, в случай че са предвидени в поръчката
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(9.1.2) Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора
към датата на сключването му.
(9.2) Форма на гаранциите
Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) парична сума
внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова гаранция; или (iii) застраховка,
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите
(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната
банкова сметка на Възложителя: [●]. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата
са за сметка на Изпълнителя;
(10.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя
е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на
Договора, плюс 30 дни.
(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията независимо
от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения.
(10.2.2) Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за
сметка на Изпълнителя.
(10.3). Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс [[…] (словом)]
дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка.
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично
неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата
отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и
поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко
изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя. .
Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите
(11.1). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при
условия, както следва:
(11.1.1) частично освобождаване в размер на [●] % ([словом] на сто)]от стойността на
гаранцията в размер на [●] ([●]) лева, в срок от 30 (тридесет) календарни дни, след
осъществяване на съответните доставки на стойност [●]% ([словом] на сто)] от стойността на
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Договора, при условие, че съответните доставки са надлежно приети от Възложителя по
установения в договора ред.
(11.1.2) окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в срок от
[[…] (словом)] дни, след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея (4.1).
(11.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди
частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния
изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (11.1.1).
(11.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път,
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея (11.1).
(11.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо
от формата, под която са предоставени.
(11.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на
Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
(11.6) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение
при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на
Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на
Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение
суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към
горното, Страните изрично се споразумяват, че:
(11.6.1)Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (три или
повече пъти в рамките на .............15) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на заявени от
Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече пъти в рамките на ……)
Несъответствие на доставените Продукти с договорените изисквания; както и че
(11.6.2) При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или
скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок,
както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите Продукти или
на Продуктите, чиято доставка е отказана.
(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни
на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.
15

Посочва се периода, в зависимост от периодичността на доставките. В практиката обичайно е 1 (един) месец.
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(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен
в срок до [[…] (словом)] дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в
алинея (9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или
учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността си
до размера в алинея (9.1).
VIII. НЕУСТОЙКИ
Член12.
(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя,
същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на [●] % ([словом] на сто)]16от стойността
на Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени
констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от
(…….)% ([словом] на сто)]17от цената на стоката, за която се отнася забавата.
(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по Договора,
същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на [●].% ([словом] на сто)]18от дължимата
сума за всеки просрочен ден, но не повече от [●] % ([словом] на сто)]19от размера на забавеното
плащане.
(12.3) При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да
отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от [●] дни, Възложителят има
право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен срок за
изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка равна на [●]% ([словом]на
сто)]20от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на
извършените доставки в изпълнение на Договора.
(12.4) В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на................21, чиято основателност е
установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да прекрати Договора
едностранно, както и на неустойка равна на [●]% ([словом] на сто)]22от разликата между
прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1 и цената на извършените доставки в
изпълнение на Договора.

16

Посочва се размера на неустойката. Обичайно е 0,1 – 0,2 на сто.
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
18
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е 0,1 – 0,2 на сто.
19
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
20
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
21
Посочва се периода, в зависимост от периодичността на доставките. В практиката обичайно е 1 (един) месец.
22
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
17
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(12.5) При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията по
алинея (16.2), точки (i) или (ii), Възложителят има право да получи неустойка в размер на
сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по
предоставените гаранции.
(12.6) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи
по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на
гаранцията за изпълнение.
(12.7.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната
банкова сметка [●].В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на
неустойката в срок от [[…] (словом)] дни от искането на Възложителя за плащане на
неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за
изпълнение.
(12.8) В случай,че Възложителят прекрати или развали настоящия договор без основание или
преустанови заявяването на стоки обект на договора за период по- дълъг от един месец23 без
основание,той дължи на Изпълнителя неустойка равна на 5 % 24от разликата между
прогнозната стойност на договора и цената на извършените до момента на прекратяване
доставки.
IX.

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ25

Член 13.
(13.1) За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва само
подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за Изпълнител.
(13.2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не
може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя.
(13.3) Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за изпълнение
на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП случаи и при
предвидените в ЗОП условия.
(13.4) Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия Договор и на Изпълнителя.

23

Посочва се периодът, който в практиката обичайно е 1 (един) месец.
Посочва се размера на неустойката. Обичайно е до 5 на сто.
25
Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил
използването на подизпълнители
24
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(13.5) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред
или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в
офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за едностранно
прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния размер на
гаранцията за изпълнение.
Член14.
При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на Изпълнителя,
последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите;
действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на Договора;
(iii) при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може
безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
(i)
(ii)

Член 15.
(15.1) Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
(15.2) Разплащанията по ал. (15.1) се осъществяват въз основа на искане, отправено от
подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
(15.3) Към искането по ал. (15.2)Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
(15.4) Възложителят има право да откаже плащане по ал. (15.2), когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
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X.

УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Член 16.
(16.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:
(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(iii) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка – предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е
могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление,
веднага след настъпване на обстоятелствата;
(iv)При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение – непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на
Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 10 дни;
(v) [.......]
(16.2) Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор:
(i) при системни (три или повече пъти) в рамките на един месец26:(а) забавяне на доставка
на Продукти; и/или (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на
Продукти, констатирани по реда на Договора; и/или (в) отказ за извършване на
доставка; и/или (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на
Договора, констатирани по реда на Договора;
(ii) в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в
документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който
е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на
подизпълнител е извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП
и настоящия Договор;
(iii) [……]
(16.3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди,
освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.
(16.4) Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения между
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности по
изпълнение на Договора.

26

Посочва се периодът, който в практиката обичайно е 1 (един) месец.
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Член 17
Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на
чл. 116 от ЗОП27.
XI.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

Член18.
(18.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата Страна
за възникването на непреодолима сила.
(18.2)Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.
(18.3)Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
(18.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
XII.КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ28
Член19.
(19.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация,
получена при и по повод изпълнението на Договора:
.......................
.......................
(19.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, на
когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на
съответните задължения за конфиденциалност.
27

Когато Възложителят предвижда да прави промени в договора на основание чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП, то промените следва
да бъдат предвидени в документацията за обществената поръчка и да бъдат включени в настоящия договор чрез ясни, точни
и недвусмислени клаузи, включително клаузи за изменение на цената или опции. Обхватът и естеството на възможните
изменения или опции, както и условията, при които те могат да се използват, не трябва да води до промяна в предмета на
поръчката.
28

Клаузата се поставя по преценка на страните
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XIII. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
Член 20.
За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско
законодателство.
Член 21.
(21.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят изявления
по изпълнението на настоящия Договор са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
[●]
Телефон: [●]
Email: [●]
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
[●]
Телефон: [●]
Email: [●]
(21.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва да
съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за
действителност.
(21.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.
(21.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други свои
адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес,
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 21 се считат за валидно
изпратени и получени от другата Страна.
(21.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или по
куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за валидно

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“
BG05FMOP001-3.002

изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата или по
електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.
Член 22.
Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия Договор
на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.
Член 23.
(23.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай на
спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция подолу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им.29
(23.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете,
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по
реда на ГПК.
Член 24.
Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.
Член 25
При подписването на настоящия Договор се представиха следните документи:
[●]
Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:
1.
Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя;
2.
Приложение № 2 – Техническо и Ценово предложение на Изпълнителя;
3.
[●]
Настоящият Договор се подписа в [●] еднообразни екземпляра – [●] за Възложителя и [●] за
Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

29

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Допустимо е да се уговори разглеждане на спора пред арбитраж.

