ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 1
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, УНП 00468-2016-0006
Днес, 05.12. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-22 от 18.11.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„Войнов и с-ие” СД , ЕИК / БУЛСТАТ: 030095221
с адрес: гр.Монтана 3400, ул.„Никола Вапцаров” 8, тел : 096 307588, факс : 096 305707, Е-mail :
voinov@abv.bg, представлявано от Никодим Войнов Атанасов, наричано по - долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти, съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на „САПИ”
ЕООД, актуален към месеца, предхождащ този на подаване на офертата в настоящата процедура и
съответната актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на изпълнение
на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на чл.116 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на „Сапи” ЕООД – София
за предходен месец – един път в месеца.
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
79 240.00 (седемдесет и девет хиляди двеста и четиридесет) лева без ДДС,
66 033.33 (шестдесет и шест хиляди тридесет и три 0.33) лева с ДДС.
2.6. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
законоустановен срок след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по
т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновена писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка
спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - склада за хранителни продукти, съгласно указанията на
възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 981.00 лв./словом: хиляда деветстоти осемдесет и един/
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 75 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълнителя на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени протоколи от
персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да прекрати договора с
едномесечно предизвестие.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 1 час срок (съгласно
офертата) от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.:096 305150 ; факс: 096 307554
е-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 05.12.2017 г.
17.2. Възложителят запазва правото си при структурни и нормативни промени на лечебното заведение
да развали настоящия договор с 30 дневно предизвестие.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-22 от 18.11.2016г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П…………

…………П………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Спецификация
към договор № 1 за Доставки на хранителни продукти 00468-2016-0006
Възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана
Изпълнител : "Войнов и с-ие" СД

Обособена позиция № 6 - Мляко и млечни продукти
Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и изисквания

Разфасовка: вид /
Производител
форма при
/марка/
доставка

1

Кисело мляко - краве
с масленост не по
малка от 2%

бр.

75 000

пластмасова кофичка по 0,400 , без растителни
мазнини и с обозначен грамаж, производител ,
съдържание, по техническа документация
съобразена с европейските регламенти

пластмасова
кофичка по
400гр., БДС

2

Прясно мляко - краве
с масленост не по
малка от 2%

л.

5 300

в картонена опаковка или бутилка от 1 литър,
по техническа документация съобразена с
европейските регламенти

3

Мляко на прах

кг.

10

4

Сирене

кг.

5

Кашкавал

6

Масло

Ед. цена в лв. Ед. цена в лв.
Процент между
Обща
Цена по
с ДДС за
с ДДС за
предложена
стойност в лв. бюлетин на
цена
и бюлетин
единица
предложена
Състав, информация за продукта
с ДДС
САПИ ЕООД САПИ ЕООД
мярка
разфасовка

СД "Войнов краве мляко и закваска, по
техническа документация
и с-ие"
съобразена с ЕР и БДС

0.55

0.55

41 250.00

0.77

-28.57

полиетиленова СД "Войнов пастьоризирано краве мляко, по
техническа документация
опаковка от 1л.
и с-ие"
съобразена с ЕР

1.20

1.20

6 360.00

1.78

-32.58

разфасовка по 1 кг, по техническа
документация съобразена с европейските
регламенти

разфасовка по
1л.

6.00

6.00

60.00

10.50

-42.86

2 600

от краве мляко, без растителни мазнини в
тенекии по 15кг или в пластмасови кофи по 8
кг, по техническа документация съобразена с
европейските регламенти

тенекии по 8кг, СД "Войнов от краве мляко, сол, мая, закваска,
без растителни мазнини, по ТД
БДС
и с-ие"
съобразена с ЕР и БДС

5.70

45.60

14 820.00

6.13

-7.01

кг.

1 500

от краве мляко , без растителни мазнини в
пити по 7 или 1 кг, по техническа
документация съобразена с европейските
регламенти

пити по 1кг,
БДС

СД "Войнов от краве мляко, сол, сиренарска
закваска, без растителни мазнини,
и с-ие"
по ТД съобразена с ЕР и БДС

8.50

8.50

12 750.00

10.57

-19.58

кг.

500

СД "Войнов от краве мляко, по техническа
документация съобразена с ЕР
и с-ие"

8.00

1.00

4 000.00

13.36

-40.12

от краве мляко, без растителна мазнина, пакет
от 0.125 кг , не по-малко от 82% масленост, по
техническа документация съобразена с
европейските регламенти

Обща сума :

СД "Войнов по техническа документация
съобразена с ЕР
и с-ие"

79 240.00 лв
66 033.33

За възложител : .................П....................
Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор
..............П...................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

с ДДС
без ДДС

За изпълнител :

..................П................

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 2
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, УНП 00468-2016-0006
Днес, 05.12. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-22 от 18.11.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„МИТИ 01 ” ЕООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 201503138
с адрес: гр.София 1680, община Столична, ул.„Пирин” 77, вх.Б, ет.1, ап.3, тел: 0971 66565, факс: 0971
66979, E-mail: miti_lom@abv.bg , представлявано от Иванка Димитрова Александрова, наричано по долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти, съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на „САПИ”
ЕООД, актуален към месеца, предхождащ този на подаване на офертата в настоящата процедура и
съответната актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на изпълнение
на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на чл.116 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на „Сапи” ЕООД – София
за предходен месец – един път в месеца.
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
140 987.50 (сто и четиридесет хиляди деветстотин осемдесет и седем 0.50) лева без ДДС,
117 489.58 (сто и десемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и девет 0.58) лева с ДДС.
2.6. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
законоустановен срок след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по
т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновена писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка
спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - склада за хранителни продукти, съгласно указанията на
възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
3 524.69 лв./словом: три хиляди петстотин двадесет и четири 0.69/
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 75 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълнителя на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени протоколи от
персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да прекрати договора с
едномесечно предизвестие.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 1 час срок (съгласно
офертата) от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.:096 305150 ; факс: 096 307554
е-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 05.12.2017 г.
17.2. Възложителят запазва правото си при структурни и нормативни промени на лечебното заведение
да развали настоящия договор с 30 дневно предизвестие.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-22 от 18.11.2016г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П…………

…………П………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Спецификация
към договор № 2 за Доставки на хранителни продукти 00468-2016-0006
Възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана
Изпълнител : "МИТИ 01" ЕООД

Обособена позиция № 5 - Месо и месни продукти
Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Разфасовка: вид / форма при
доставка

Производител
/марка/

Състав, информация за продукта

Ед. цена в Ед. цена в лв.
лв. с ДДС за
с ДДС за
единица
предложена
мярка
разфасовка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Цена по
Процент между
бюлетин на предложена цена и
бюлетин САПИ
САПИ
ЕООД
ЕООД

В кашони по 10 кг, пресни,
В кашони по 10 кг, пресни,
нелепкащи в срок на годност, без нелепкащи в срок на годност, без
механични повреди, без мирис
механични повреди, без мирис

Полша

пилешко месо

3.22

3.22

22 540.00

4.28

-24.77

В кашони по 10 кг, в срок на
годност, бледожълт цвят

В кашони по 10 кг, в срок на
годност, бледожълт цвят

Полша

пилешко месо

2.93

2.93

1 465.00

3.25

-9.85

от 0.180 до 0.200 кг на бройка, в
кашони по 10 кг, без механични
повреди, без мирис

от 0.180 до 0.200 кг на бройка, в
кашони по 10 кг, без механични
повреди, без мирис

Полша

пилешко месо

8.29

8.29

8 290.00

8.29

0.00

Пушен свински бут - охладен,
пресен, нелепкащ, без мирис

Пушен свински бут - охладен,
пресен, нелепкащ, без мирис

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свински бут, стабилизатори,
соев протеин, овкусители: свински
протеини, оцветител, сол; консервант

6.20

6.20

930.00

9.08

-31.72

обезкостен, охладен, пресен, без
мирис, да не се допуска наличие
на сланина, чиста повърхност
обезкостена, охладена, прясна,
без мирис

обезкостен, охладен, пресен, без
мирис, да не се допуска наличие
на сланина, чиста повърхност
обезкостена, охладена, прясна,
без мирис

"МИТИ 01"
ЕООД

свинско месо без кост

7.55

7.55

7 550.00

7.95

-5.03

свинско месо без кост

7.00

7.00

2 800.00

6.95

0.72

150

без кост, охладена, прясна

без кост, охладена, прясна

свинско месо без кост

8.35

8.35

1 252.50

8.35

0.00

кг.

500

без кост, охладено, специфичен
цвят, чиста повърхност

без кост, охладено, специфичен
цвят, чиста повърхност

телешко месо без кост

9.90

9.90

4 950.00

12.80

-22.66

кг.

1 500

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо 40%, свинско
месо 60%, сол готварска до 1%

5.20

5.20

7 800.00

5.98

-13.04

бр.

15 000

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо 60%, свинско
месо 40%,, подправки, соеви протеини,
сол, соеви фибри, стабилизатори

0.30

0.30

4 500.00

0.46

-34.78

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо 60%, свинско
месо 40%,, подправки, соеви протеини,
сол, соеви фибри, стабилизатори

0.30

0.30

3 000.00

0.46

-34.78

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо 60%, свинско
месо 40%,, подправки, соеви протеини,
сол, соеви фибри, стабилизатори

0.30

0.30

4 500.00

0.46

-34.78

1

Пилешко бутче,
охладено

кг.

7 000

2

Пилешко бутче,
замразено

кг.

500

3

Пържола пилешка
филе - охладена

кг.

1 000

4

Свински бут-варен

кг.

150

5

Свински бут

кт

1 000

6

Свински плешка

кг.

400

7

Свинска вратна
пържола

кг.

8

Месо телешко

9

Мляно месо - кайма

10 Кебапчета

Предпочитана разфасовка и
изисквания

11 Кебапчета

бр.

10 000

12 Кюфтета

бр.

15 000

40% телешко, 60% свинско,
40% телешко, 60% свинско,
охладена,опаковка по 1 кг, прясна охладена,опаковка по 1 кг, прясна
охладени, кайма - смес-40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр. на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка

охладени, кайма - смес-40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр. на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка

замразени, кайма - смес-40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка
охладени, кайма - смес -40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр, на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка

замразени, кайма - смес-40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка
охладени, кайма - смес -40%-60%
свинска-телешка, по 70 гр, на
бройка, по 10 или 50 броя в
опаковка

"МИТИ 01"
ЕООД
"МИТИ 01"
ЕООД
"МИТИ 01"
ЕООД

Стр 1 oт 4

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

13 Кюфтета

14

15

Свинско
варено

филе

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

бр.

7 000

кг.

100

Мярка

-

Пилешки
кренвирши

16 Телешки кренвирши

кг.

кг.

Ед. цена в Ед. цена в лв.
с ДДС за
лв. с ДДС за
предложена
единица
разфасовка
мярка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Цена по
Процент между
бюлетин на предложена цена и
бюлетин САПИ
САПИ
ЕООД
ЕООД

Разфасовка: вид / форма при
доставка

Производител
/марка/

Състав, информация за продукта

замразени, кайма - смес - 40%60% свинска-телешка, по 70 гр на
бройка по 10 или 50 броя в
опаковка

замразени, кайма - смес - 40%60% свинска-телешка, по 70 гр на
бройка по 10 или 50 броя в
опаковка

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо 60%, свинско
месо 40%,, подправки, соеви протеини,
сол, соеви фибри, стабилизатори

0.30

0.30

2 100.00

0.46

-34.78

Варено-пушено, прясно

Варено-пушено, прясно

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско филе,
стабилизатори, соев протеин,
овкусители, оцветител, сол;

7.50

7.50

750.00

11.59

-35.29

от 0.090 до 0.120кг на бройка, в
каси по 15 кг, пресни, по БДС,
опънати повърхности,
червеникавокафяв цвят

от 0.090 до 0.120кг на бройка, в
каси по 15 кг, пресни, по БДС,
опънати повърхности,
червеникавокафяв цвят

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: пилешко месо;
сланина,стабилизатори; картофено
нишесте; пшенични фибри; сол;
екстрат от подправки, аромати,
овкусители

2.80

2.80

3 640.00

3.14

-10.83

800

Телешки, охладени, по
техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

Телешки, охладени, по
техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: телешко месо;
сланина,стабилизатори; картофено
нишесте; пшенични фибри; сол;
натриев нитрит; екстрат от подправки,
аромати, овкусители

2.80

2.80

2 240.00

6.53

-57.12

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо;
сланина,стабилизатори; картофено
нишесте; пшенични фибри; сол;
натриев нитрит; екстрат от подправки,
аромати, овкусители

2.80

2.80

1 400.00

5.97

-53.10

1 300

17 Свински кренвирши

кг.

500

Свински, охладени, по техническа Свински, охладени, по техническа
документация съобразени с
документация съобразени с
европейските регламенти
европейските регламенти

18 Шпек-деликатесен

кг.

400

От свинско и говеждо месо - от
0.250 до 0.300 кг на бройка, по
БДС

От свинско и говеждо месо - от
0.250 до 0.300 кг на бройка, по
БДС

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо; картофено
нишесте, сол; животински протеини;
пшенични фибри; стабилизатори,
оцветител, консервант

12.96

12.96

5 184.00

13.95

-7.10

19 Шпек-сух

кг.

500

По техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

По техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо; картофено
нишесте, сол; животински протеини;
пшенични фибри; стабилизатори,
оцветител, консервант

7.40

7.40

3 700.00

13.78

-46.30

20 Луканков салам

кг.

150

По техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

По техническа документация
съобразени с европейските
регламенти

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо; картофено
нишесте, сол; животински протеини;
пшенични фибри; стабилизатори,
оцветител, консервант

10.80

10.80

1 620.00

15.20

-28.95

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: говеждо месо, свинско месо,
сланина, колагенови фибри, нитринтна
сол, екстрат от подправки,
стабилизатори, специфични подправки,
овкусител, консервант, оцветител

16.20

16.20

4 860.00

20.86

-22.34

21 Луканка

кг.

300

От свинско и говеждо месо от
0.250 до 0.300кг на бройка

От свинско и говеждо месо от
0.250 до 0.300кг на бройка

Стр 2 oт 4

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Разфасовка: вид / форма при
доставка

22 Сушеница

кг.

400

От свинско и говеждо месо - от
0.140 до 0.150 кг на бройка

23 Сурова наденица

кг.

300

Шарено месо - на бройка от 0.150 Шарено месо - на бройка от 0.150
до 0.200 кг на бройка, в каси по 15 до 0.200 кг на бройка, в каси по 15
кг
кг

600

охладена, на бройка от 0.100 до
0.200 кг, чиста повърхност,
червеникавокафяв цвят

охладена, на бройка от 0.100 до
0.200 кг, чиста повърхност,
червеникавокафяв цвят

1 500

от 0.150 до 0.200 гр парче,
охладена -на бройка, в срок на
годност, червеникавокафяв цвят

Македонска
24
наденица

25 Родопска наденица

26 Кълцана наденица

27 Телешки салам

кг.

кг.

кг.

кг.

От свинско и говеждо месо - от
0.140 до 0.150 кг на бройка

Производител
/марка/

Състав, информация за продукта

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: говеждо месо, свинско месо,
сланина, колагенови фибри, нитринтна
сол, екстрат от подправки,
стабилизатори, специфични подправки,
овкусител, консервант, оцветител

"МИТИ 01"
ЕООД

Ед. цена в Ед. цена в лв.
с ДДС за
лв. с ДДС за
предложена
единица
разфасовка
мярка

Обща
стойност в
лв. с ДДС

Цена по
Процент между
бюлетин на предложена цена и
бюлетин САПИ
САПИ
ЕООД
ЕООД

11.88

11.88

4 752.00

15.41

-22.91

Съставки: свинско месо, сланина,
подправки, сол, соеви протеини,
стабилизатори, оцветител

4.40

4.40

1 320.00

7.25

-39.31

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо; сланина,
стабилизатори; картофено нишесте;
пшенични фибри, сол; екстрат от
подправки; регулатор на
киселинността, оцветител

3.00

3.00

1 800.00

5.92

-49.32

от 0.150 до 0.200 гр парче,
охладена -на бройка, в срок на
годност, червеникавокафяв цвят

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо; сланина; сол;
консервант; натриев нитрит; пшенични
фибри, емулгатор; стабилизатор,
подправки и екстрат от подправки,
овкусител, аромат

5.80

5.80

8 700.00

6.15

-5.69

1 000

от 0.120 до 0.150 гр парче,
охладена -на бройка, в срок на
годност, червеникавокафяв цвят

от 0.120 до 0.150 гр парче,
охладена -на бройка, в срок на
годност, червеникавокафяв цвят

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо, сланина,
подправки, сол, соеви протеини,
стабилизатори, антиоксиданти,
оцветител

5.90

5.90

5 900.00

7.88

-25.13

200

по 1 кг на парче, охладен, чиста
повърхност, без петна, опъната
повърхност на опаковката

по 1 кг на парче, охладен, чиста
повърхност, без петна, опъната
повърхност на опаковката

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: пилешко месо, телешко
месо, сланина, картофено нишесте,
нитринтна сол, животински протеини,
екстрат от подправки, подправки,
овкусител, оцветител

3.00

3.00

600.00

4.18

-28.23

по 1 кг на парче, охладен, чиста
повърхност, без петна, опъната
повърхност на опаковката

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо, телешко месо,
сланина, картофено нишесте,
нитринтна сол, животински протеини,
екстрат от подправки, подправки,
овкусител, оцветител

3.00

3.00

600.00

4.18

-28.23

28 Салам Камчия

кг.

200

по 1 кг на парче, охладен, чиста
повърхност, без петна, опъната
повърхност на опаковката

29 Луканкова наденица

кг.

300

от 0.100 до 0.150 кг на бройка,
охладени

от 0.100 до 0.150 кг на бройка,
охладени

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо, сланина,
нитринтна сол, екстрат от подправки,
стабилизатори, специфични подправки,
овкусител, антиоксидант, оцветител

5.20

5.20

1 560.00

7.93

-34.43

30 Свинско шишче

бр.

10 000

от 0.100 до 0.120 кг, от прясно
месо, охладени

от 0.100 до 0.120 кг, от прясно
месо, охладени

"МИТИ 01"
ЕООД

Съставки: свинско месо, сол, черен
пипер

0.80

0.80

8 000.00

0.85

-5.88

Стр 3 oт 4

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

31 Суджук за барбекю

Мярка

кг

Прогнозно
количество

1 400

Предпочитана разфасовка и
изисквания

на бройка от 0.150 до 0.200 кг пресен, без мирис

Обща сума :

Разфасовка: вид / форма при
доставка
на бройка от 0.150 до 0.200 кг пресен, без мирис

Производител
/марка/

"МИТИ 01"
ЕООД

Състав, информация за продукта
Съставки: свинско месо, сланина, сол,
подправки, соеви фибри,
стабилизатори, антиоксиданти

Ед. цена в Ед. цена в лв.
с ДДС за
лв. с ДДС за
предложена
единица
разфасовка
мярка

9.06

9.06

Обща
стойност в
лв. с ДДС

12 684.00

Цена по
Процент между
бюлетин на предложена цена и
бюлетин САПИ
САПИ
ЕООД
ЕООД

10.92

140 987.50 лв с ДДС
117 489.58 без ДДС

За възложител : ................П.....................

За изпълнител :

..................П................

Д-р Тодор Тодоров
Изп. Директор

................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

Стр 4 oт 4

-17.03

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 3
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, УНП 00468-2016-0006
Днес, 05.12. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-22 от 18.11.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„ЕЛИНА - М” ЕООД , ЕИК : 111017831
с адрес: гр.Монтана 3400, ул.„Беглишки мост” 4, тел.: 0878 587075, факс: 096 305787, E-mail:
elinam.montana@abv.bg , представлявано от Елена Цветанова Петрова, наричано по-долу за краткост
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти, съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на „САПИ”
ЕООД, актуален към месеца, предхождащ този на подаване на офертата в настоящата процедура и
съответната актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на изпълнение
на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на чл.116 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на „Сапи” ЕООД – София
за предходен месец – един път в месеца.
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
75 011.50 (седемдесет и пет хиляди и единадесет 0.50) лева без ДДС,
62 509.58 (шестдесет и две хиляди петстотин и девет 0.58) лева с ДДС.
2.6. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
законоустановен срок след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по
т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновена писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка
спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - склада за хранителни продукти, съгласно указанията на
възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 875.29 лв./словом: хиляда осемстотин седемдесет и пет 0.29/
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 75 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълнителя на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени протоколи от
персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да прекрати договора с
едномесечно предизвестие.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 1 час срок (съгласно
офертата) от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.:096 305150 ; факс: 096 307554
е-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 05.12.2017 г.
17.2. Възложителят запазва правото си при структурни и нормативни промени на лечебното заведение
да развали настоящия договор с 30 дневно предизвестие.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-22 от 18.11.2016г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П…………

…………П………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Спецификация
към договор № 3 за Доставки на хранителни продукти 00468-2016-0006
Възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана
Изпълнител : "ЕЛИНА - М" ЕООД

Обособена позиция № 4 - Плодове и зеленчуци преработени - консерви
Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Разфасовка: вид / форма при
доставка
буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
доставка на стекове, качество - гъста стеков по 6бр и стек 12бр,
консистенция
качество - гъста консистенция
буркани тип-TWIST OFF 0.680кг,
буркани тип-TWIST OFF 0.680кг,
доставка на стекове, качество доставка на стекове по 6бр,
крехък, без конци
качество - крехък, без конци
буркани тип-TWIST OFF 0.680кг,
буркани тип-TWIST OFF 0.680кг,
доставка на стекове, качестводоставка на стекове по 6 бр,
зелен,млечен
качество-зелен,млечен
буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
доставка на стекове, качество- с
доставка на стекове по 6 бр,
гъста консистенция
качество- с гъста консистенция

1

Домати

бр.

5 000

2

Зелен боб

бр.

7 000

3

Грах

бр.

4 000

4

Паприкаш

бр.

9 000

5

Лютеница

кг.

300

разфасовка 5 кг, еднородна,
пюреообразна, в срок на годност

6

Конфитюр

кг.

600

1.23

-10.57

Пластика -85 ЕТ
Канарче

зелен фасул, вода, сол

1.20

1.20

8 400.00

1.44

-16.67

Елит Консерв 33
ООД

Грах, вода и сол

1.08

1.08

4 320.00

1.51

-28.48

Щром ЕООД Траки

Пипер, дом.заливка,
сол

1.17

1.17

10 530.00

1.28

-8.59
-16.40

Всички видове по 0.900 или 1кг

Конфитюр кофичка 900гр

Дибси

3.00

2.70

1 800.00

3.40

-11.76

буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
доставка на стекове, съдържание без син домат
бурканчета от 0.190 кг, различни
видове - плодово и зеленчуково, без
месни пюрета

буркани тип-TWIST OFF 0.680 кг,
доставка на стекове, съдържание без син домат
бурканчета от 0.190 кг, различни
видове - плодово и зеленчуково,
без месни пюрета

Пластика -85 ЕТ
Канарче

1.25

1.25

500.00

1.50

-16.67

1.27

1.27

317.50

1.47

-13.61

ЛаВита

1.55

3.10

465.00

2.34

-33.76

1.45

2.90

435.00

2.25

-35.56

бр.

250

9

Сок ябълка без
захар

бр.

300

по 0.500 или 1 литър

Кутия 2л

10 Диетичен нектар

бр.

300

по 0.500 или 1 литър, без захар

Кутия 2л

11 Мармалад

кг.

300

в опаковка от 10 кг

Опаковка от 10 кг

300

5 500.00

1.89

Пюре детско

бр.

1.10

474.00

8

Нектар

1.10

7.90

400

13

домати, дом.заливка,
сол

1.58

бр.

50

Кали-98 ЕООД
Каликонс

Атлантик и ко ООД

Гювеч

кг.

Състав, информация за
продукта

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
предложена
в лв. с ДДС
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

разфасовка 5 кг, еднородна,
пюреообразна, в срок на годност

7

12 Маслини

Производител /марка/

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

зеленчуци,
дом.заливка, сол

Ганчев ООД
100% сок от ябълка, без
примеси и оцветители
100% сок, без примеси
и оцветители

Кричим ООД

2.10

21.00

630.00

2.65

-20.75

Маслини тенекия 2.5кг - в
черни, едри - без сол, в опаковка по
саламура, стерилизирани
5 кг
безсолни

Кристиян Величков
ООД

5.94

14.85

297.00

6.22

-4.50

от 0.500 или 1 литър

Екомед и Ко ООД

1.32

0.66

396.00

2.21

-40.27

1.70

1.70

1 700.00

1.90

-10.53

бутилка 500мл

Обособена позиция № 7 - Плодове и зеленчуци
1

Киви

кг.

1 000

средна големина, ненаранени, без
петна

средна големина, ненаранени, без според сезона от утвърден
петна
производител

според изискванията на
заявителя

Стр. 1 oт 3

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Разфасовка: вид / форма при
доставка

Производител /марка/

2

Ябълки

кг.

5 000

средна големина, ненаранени, без
петна

средна големина, ненаранени, без според сезона от утвърден
петна
производител

3

Нектарини

кг.

300

средна големина, ненаранени, без
петна

средна големина, ненаранени, без според сезона от утвърден
петна
производител

300

средна големина, ненаранени, без
петна

средна големина, ненаранени, без според сезона от утвърден
петна
производител

средна големина, ненаранени, без
петна

средна големина, ненаранени, без според сезона от утвърден
петна
производител

4

Праскови

кг.

5

Портокали

кг.

1 500

6

Банани

кг.

600

В кашони по 20 кг, ненаранени, без В кашони по 20 кг, ненаранени,
петна, узрели
без петна, узрели

според сезона от утвърден
производител

7

Магданоз

вр

350

свеж

свеж

според сезона от утвърден
производител

8

Копър

вр

350

свеж

свеж
средна големина, без петна и
ненаранени, в чували по 10 кг

Картофи

кг.

9 000

средна големина, без петна и
ненаранени, в чували по 10 кг

10 Зеле-прясно

кг.

4 000

крехко, свежо, чисто, цели зелки

крехко, свежо, чисто, цели зелки

11 Лук кромид

кг.

4 000

здрави глави, непрораснали, в
чували по 10 или 15кг

здрави глави, непрораснали, в
чували по 10 или 15кг

кг.

80

кг.

1 500

14 Домати пресни

кг.

3 000

15 Тиквички

кг.

500

Чушки
16
пресни,зелени

кг.

200

17 Моркови

кг.

1 800

9

12 Лук чесън
Краставици
13
пресни

-

според сезона от утвърден
производител
според сезона от утвърден
производител
според сезона от утвърден
производител

според сезона от утвърден
производител
според сезона от утвърден
здрави глави, непрораснали
здрави глави, непрораснали
производител
стек по 10 кг, прави, зелени, пресни стек по 10 кг, прави, зелени,
според сезона от утвърден
и свежи
пресни и свежи
производител
в щайги по 10 или 15 кг, узрели,
в щайги по 10 или 15 кг, узрели,
според сезона от утвърден
здрави, без петна, еднаква
здрави, без петна, еднаква големина
производител
големина
според сезона от утвърден
пресни, свежи и здрави
пресни, свежи и здрави
производител
според сезона от утвърден
свежи, пресни, без петна
свежи, пресни, без петна
производител
на стекове по 10 кг, здрави, чисти и на стекове по 10 кг, здрави, чисти според сезона от утвърден
свежи
и свежи
производител

Състав, информация за
продукта

според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя
според изискванията на
заявителя

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
предложена
в лв. с ДДС
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

0.90

0.90

4 500.00

1.45

-37.93

0.90

0.90

270.00

1.40

-35.71

0.90

0.90

270.00

1.30

-30.77

2.25

2.25

3 375.00

2.35

-4.26

2.10

2.10

1 260.00

2.45

-14.29

0.30

0.30

105.00

0.38

-21.05

0.30

0.30

105.00

0.43

-30.23

0.60

0.60

5 400.00

0.68

-11.76

0.35

0.35

1 400.00

0.65

-46.15

0.60

0.60

2 400.00

0.68

-11.76

4.90

4.90

392.00

5.30

-7.55

1.35

1.35

2 025.00

1.40

-3.57

1.35

1.35

4 050.00

1.55

-12.90

0.90

0.90

450.00

1.05

-14.29

0.80

0.80

160.00

1.10

-27.27

0.75

0.75

1 350.00

0.85

-11.76

бисквити обикновени

3.69

0.59

1 476.00

4.56

-19.08

диетични бисквити

4.44

0.80

1 776.00

6.64

-33.13

Обособена позиция № 9 - Захарни изделия
1
2
3
4
5

Бисквити
обикновени
Бисквити за
диабетици
Вафли
обикновени
Вафли
шоколадови
Шоколадов десерт

кг.

400

кг.

400

бр.

8 000

Вип Симерс Груп
ООД
опаковка от 0.180 кг, в кашон по 30 опаковка от 0.160 кг, в кашон по Вип Симерс Груп
броя
30 броя
ООД
опаковка от 0.160 кг, в кашон по 30 опаковка от 0.160 кг, в кашон по
броя
30 броя

от 20 до 30 гр в единична опаковка

опаковка по 100броя кашон

бр.

20 000

от 30 до 55 гр в единична опаковка опаковка по 35броя кашон
различни видове

бр.

10 000

по 30 грама в единична опаковка различни видове

кутия 24 броя

в-ла Болярка

в-ла без шоколад

0.08

0.08

640.00

0.09

-11.11

в-ли Болярка

в-ли с шоколад

0.20

0.20

4 000.00

0.27

-25.93

воколадов десерт

десерт

0.19

0.19

1 900.00

0.40

-52.50

Стр. 2 oт 3

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Разфасовка: вид / форма при
доставка

Производител /марка/

Състав, информация за
продукта

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
предложена
в лв. с ДДС
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

6

Суха паста

бр.

3 000

от 30 до 55 гр в единична опаковка кутия 24 броя
различни видове

суха паста Ям Ям

суха паста

0.16

0.16

480.00

0.26

-38.46

7

Мъфини

бр.

6 000

от 30 до 55 гр в единична опаковка кутия 24 броя
различни видове

кейк бар

кейк бар

0.23

0.23

1 380.00

0.37

-37.84

8

Нишесте

кг.

50

по 1 кг - без какао и шоколад

Елис ЕООД

натурално нишесте

1.66

1.66

83.00

2.26

-26.55

Обща сума :

по 1 кг - без какао и шоколад

75 011.50 лв с ДДС
62 509.58 без ДДС

За възложител : ................П.....................
Д-р Тодор Тодоров

За изпълнител :

..................П................

Изп. Директор
.................П................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

Стр. 3 oт 3

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 4
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, УНП 00468-2016-0006
Днес, 05.12. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-22 от 18.11.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„КРИД” ООД , ЕИК / БУЛСТАТ: 111031788
с адрес гр. София 1612 , район р-н Красно село, бул. „Цар Борис III” 81, вх. В, ет. 5, ап. офис 12, тел.:
096 300550, факс: 096 301001, Електронна поща: krid@abv.bg, представлявано от Илиана Красимирова
Иванова, наричано по - долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти, съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на „САПИ”
ЕООД, актуален към месеца, предхождащ този на подаване на офертата в настоящата процедура и
съответната актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на изпълнение
на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на чл.116 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на „Сапи” ЕООД – София
за предходен месец – един път в месеца.
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
39 822.00 (тридесет и девет хиляди осемстотин двадесет и два) лева без ДДС,
33 185.00 (тридесет и три хиляди сто осемдесет и пет) лева с ДДС.
2.6. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
законоустановен срок след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по
т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновена писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка
спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - склада за хранителни продукти, съгласно указанията на
възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
995.55 лв./словом: деветстотин деветдесет и пет 0.55/
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 75 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълнителя на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени протоколи от
персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да прекрати договора с
едномесечно предизвестие.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 1 час срок (съгласно
офертата) от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.:096 305150 ; факс: 096 307554
е-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 05.12.2017 г.
17.2. Възложителят запазва правото си при структурни и нормативни промени на лечебното заведение
да развали настоящия договор с 30 дневно предизвестие.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-22 от 18.11.2016г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П…………

…………П………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Спецификация
към договор № 4 за Доставки на хранителни продукти 00468-2016-0006
Възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана
Изпълнител : "КРИД" ООД

Обособена позиция № 3 - Мелничарски продукти и продукти от селското стопанство
Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

1

Боб зрял

кг.

2 500

2

Ориз

кг.

1 300

3

Леща

кг.

1 300

4

Брашно тип 500

кг.

800

5

Яйца, големина L

бр.

25 000

Предпочитана разфасовка и
изисквания
наливен - по 10 кг в чувал, цял, без
начупени зърна, средна големина,
без примеси, непожълтял-бял - да
отговаря на 1-качество
наливен - по 10 кг в чувал, цял, без
начупени зърна, вредители и
примеси - 1 качество
наливна - в чували по 10 кг, без
начупени зърна и примеси - 1
качество
Чували по 25 кг, бяло брашно
В кашони по 180 броя - пресни,
непрестояли в срок на годност

Разфасовка: вид / форма при
доставка

Производител
/марка/

Състав, информация за
продукта

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин
САПИ
в лв. с ДДС
предложена
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

наливен - чувал 10 кг

"Арте" ООД

цял, без начупени зърна,
средна големина, без
примеси, непожълтял-бял
, 1-качество

наливен чувал - 10 кг

"Арте" ООД

цял, без начупени зърна,
вредители и примеси - 1
качество

1.50

1.50

1 950.00

1.88

-20.21

наливна - чували 10 кг

"Арте" ООД

без начупени зърна и
примеси - 1 качество

2.90

2.90

3 770.00

3.30

-12.12

бяло, екстра качество

0.56

14.00

448.00

0.84

-33.33

пресни, непрестояли в
срок на годност, големина
L

0.19

0.19

4 750.00

0.185

2.70

без утайка в срок на
годност

2.10

2.10

5 250.00

2.47

-14.98

кристална

1.68

1.68

1 344.00

1.68

0.00

Чували по 25 кг
В кашони по 180 броя

"Мелница
Арчар" ООД
"Яйца и птици"
АД

2.75

2.75

6 875.00

2.70

1.85

Обособена позиция № 8 - Различни хранителни продукти
л.

2 500

в бутилка по 1 литър - без утайка в
срок на годност

в бутилка 1 литър, стек 12бр

2

Олио слънчогледово
рафинирано
Захар кристална

кг.

800

пакети по 1кг, в стекове по 10 кг

пакети 1кг, стек 10 кг

"Фаустина
груп"ЕООД
"Арте" ООД

3

Пипер червен

кг.

150

опакавка от 0.100 кг - сладък

пакет 0.100 кг, стек 5бр

"Елис" ООД

сладък

6.20

0.62

930.00

8.10

-23.46

4

Пипер черен на зърна

бр.

60

опаковка от 0.010 кг

пакет0.010 кг, стек 20бр

"Елис" ООД

на зърна

0.30

0.30

18.00

0.34

-11.76

5

Пипер черен млян

бр.

200

опаковка от 0.010 кг

пакет 0.010 кг, стек 20бр

"Елис" ООД

млян

0.23

0.23

46.00

0.32

-28.13

6

Чай билков

кут.

700

пакет 20 броя, различни смеси

кутия 20 филтъра, стек 20 кутии

"Елис" ООД

различни смеси

0.51

0.51

357.00

0.98

-47.96

опаковка от 0.100 кг, мляно за
машина

пакет 0.100 кг, кашон 20бр

"Фентази"

млано за машина

8.50

0.85

3 570.00

16.80

-49.40

1

7

Кафе мляно

кг.

420

8

Подправки сухи чубрица

бр.

1 000

опаковка от 0.010 кг

пакет 0.010 кг, стек 12бр

"Рамм 90 М Митко
Герасимов" ЕТ

суха

0.14

0.14

140.00

0.18

-22.22

бр.

400

опаковка от 0.010 кг

пакет 0.010 кг, стек 20бр

"Елис" ООД

сух

0.11

0.11

44.00

0.22

-50.00

бр.

400

опаковка от 0.010 кг

пакет 0.010 кг, стек 20бр

"Елис" ООД

сух

0.22

0.22

88.00

0.25

-12.00

Подправки сухи джоджан
Подправки - сухи 10
дафинов лист
9

Стр 1 oт 2

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

11 Макарони
12 Оцет-винен
13 Фиде

Мярка

Прогнозно
количество

кг.

100

пакет от 0.400 кг

400

Бутилка 700 мл, стек 12 броя, да не
Бутилка 700 мл, стек 12 броя
е кисел продукт

бут.
кг.

500

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Разфасовка: вид / форма при
доставка
пакет - 0.400 кг, стек 15бр

пакет от 0.400 кг, средна големина

пакет - 0.400 кг, стек 15бр

14 Халва тахан

кг.

500

опаковка по 1 кг, в кашони по 10 кг пакет 1 кг, кашон 10 бр

15 Солети

пак.

600

по 0.150 кг

пакет 0.150 кг, кашон 24бр

16 Сухар обикновен

пак.

600

по 0.150 кг, по 4 броя в опаковка

пакет 0.150 кг, стек 4бр

кг.

50

1 кг

пакет 1 кг, стек 10бр

17 Галета
18 Боза
Сол, йодирана
19
готварска

бр.
кг.

6 000
600

330 мл

ПВЦ бутилка 330 мл, стек 20бр

пакети по 1 кг в стекове по 10 кг,
ситно смляна

пакет 1 кг, стек 10 кг

Производител
/марка/

"Савимекс"
ЕООД
"Винпром
Пещера" АД
"Савимекс"
ЕООД
"Терснаб
Търговище" ООД

"Млин 97" АД
"Интерфудс
България" ЕАД
"Елис" ООД

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
в лв. с ДДС
предложена
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

Състав, информация за
продукта

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

от бяло брашно

1.40

0.56

140.00

2.25

-37.78

винен

1.04

1.04

416.00

1.15

-9.57

от бяло брашно, средна
големина

1.40

0.56

700.00

2.33

-39.91

слънчогледова

4.20

4.20

2 100.00

5.20

-19.23

от бяло брашно

0.52

0.52

312.00

0.52

0.00

от бяло брашно

3.08

3.08

1 848.00

3.52

-12.50

от бял хляб

1.60

1.60

80.00

1.81

-11.60

0.34

0.34

2 040.00

0.38

-10.53

0.51

0.51

306.00

0.61

-16.39

4.60

4.60

2 300.00

7.40

-37.84

със съдържание на
"Елит 06" ЕООД
захар
"Фортуна ЕЦ"
ситно смляна
ЕООД

Обособена позиция № 10 - Риба и рибни продукти
1

Риба "Скумрия"

кг.

500

Охладена, чистена, без глави,
пакет 10 кг
пакет по 10 кг.

Обща сума :

"Вивекта БГ" ЕООД

Замразена, чистена, без
глави

39 822.00 лв с ДДС
33 185.00 без ДДС

За възложител : .................П..................
Д-р Тодор Тодоров

За изпълнител :

.................П.................

Изп. Директор
...............П..................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

Стр 2 oт 2

ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА № 5
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, УНП 00468-2016-0006
Днес, 06.12. 2016г. в гр. Монтана на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки и
Решение № Р-22 от 18.11.2016г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана
за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.„Сирма войвода”4, тел.: 096 305150 , факс: 096 307554, представлявано от
Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от
една страна,
и
„ЗАРЯ-2000 ” ЕАД , ЕИК / БУЛСТАТ: 112517483
с адрес: гр.Септември 4490, обл.Пазарджик, бул.България” 202, тел: 03561 2253, факс: 03561 2214, Email: zaria2000ad@abv.bg , представлявано от Йорданка Димитрова Добрева и Методи Димитров
Добрев (поотделно), наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
хранителни продукти, съгласно приложена Спецификация - неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на „САПИ”
ЕООД, актуален към месеца, предхождащ този на подаване на офертата в настоящата процедура и
съответната актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на изпълнение
на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на чл.116 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на „Сапи” ЕООД – София
за предходен месец – един път в месеца.
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
50 974.00 (петдесет хиляди деветстотин седемдесет и четири) лева без ДДС,
42 478.33 (четиридесет и две хиляди четиристотин седемдесет и осем 0.33) лева с ДДС.
2.6. Количествата на стоките от поръчката, посочени в приложената спецификация, са прогнозни и
ориентировъчни и не пораждат задължение за Възложителя да ги закупи в пълен обем, както и
възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на лечебното заведение.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков превод от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в
законоустановен срок след съответната доставка и представяне на необходимите документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са комплектовани, същите се
връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на нередностите. Срокът по
т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в
изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва периодично и в срок до 24
часа след всяка обикновена писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка
спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
предстоящето доставяне на стоките преди експедицията им.

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр.Монтана , ул.„Сирма войвода” № 4 - склада за хранителни продукти, съгласно указанията на
възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателно-предавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в мястото на доставяне,
съгласно приемо-предавателен протокол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т. 3.2. от
настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи (чл.58 от ЗОП):
а) за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;
б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от органите по приходите и
удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника;
в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна
агенция "Главна инспекция по труда";
г) за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по
вписванията.
д) други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора.
е) гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.111 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 3 %
от стойността на договора без ДДС и възлиза на
1 274.35 лв./словом: хиляда двеста седемдесет и четири 0.35/
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща по вид
количество и качество на описанието в настоящия договор.
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за изпълнение на
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемо-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ
получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на техническите
стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество и произход, издаден от
компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на настоящия договор, следва да
бъде не по-малък от 75 % от срока на годност, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на пристигането и
приемането, те не отговарят на договореното с настоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълнителя на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени протоколи от
персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да прекрати договора с
едномесечно предизвестие.

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на доставяне
със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените дефекти
в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на получената стока,
основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага
копие от сертификата за качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 1 час срок (съгласно
офертата) от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни договорени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или да
се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото
доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на неизпълненото в договорените срокове
задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят
договорената неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се
осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по раздел ХІ
от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената
на стоката в частта на рекламацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с
30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл.54, ал.1 и чл.55,
ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако
последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя не
може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или непредотвратимо събитие
от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички действия с грижата
на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено
другата страна в двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се
дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни
задължения се спира.
13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез умишлено
действие на страните или на техни представители и/или служители, както и недостига на парични
средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в
писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени
от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще
бъдат разрешавани според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по
реда на ГПК.
ХV.
СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, ако
са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените представители .
15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД
гр. Монтана 3400
ул. „Сирма войвода” № 4
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
тел.:096 305150 ; факс: 096 307554
е-mail : mbalmont@net-surf.net
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен срок от
промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи от този
договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 06.12.2017 г.
17.2. Възложителят запазва правото си при структурни и нормативни промени на лечебното заведение
да развали настоящия договор с 30 дневно предизвестие.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1. Решение на Изпълнителния директор № Р-22 от 18.11.2016г. ;
2. Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3. Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните и се
подписа, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………П………
Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП.ДИРЕКТОР

…………П…………

…………П………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ

Спецификация
към договор № 5 за Доставки на хранителни продукти 00468-2016-0006
Възложител : МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД - гр.Монтана
Изпълнител : "Заря-2000" ЕАД

Обособена позиция № 1 - Хляб
Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и изисквания

Разфасовка: вид /
форма при доставка

Производител
/марка/

Състав, информация за продукта

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
предложена
в лв. с ДДС
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

1

Хляб "Добруджа"

бр.

60 000

ненарязан, всеки един от по 0.400кг., в
пликове по 20 броя в касетa, етикирана
със срок на годност, пресен

0.400 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.45

0.45

27 000.00

0.68

-33.82

2

Хляб "Добруджа"

бр.

800

нарязан, всеки един от по 0.800кг., в
пликове по 20 броя в касетa, етикирана
със срок на годност, пресен

0.800 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.80

0.80

640.00

0.93

-13.98

3

Хляб "Типов"

бр.

11 000

ненарязан, всеки един от по 0.400кг., в
пликове по 20 броя в касетa, етикирана
със срок на годност, пресен

0.400 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.45

0.45

4 950.00

0.70

-35.71

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.50

0.50

4 500.00

0.90

-44.44

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.40

0.40

5 200.00

0.83

-51.81

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.40

0.40

400.00

0.80

-50.00

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.40

0.40

1 680.00

0.80

-50.00

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.40

0.40

1 200.00

0.80

-50.00

Обособена позиция № 2 - Закуски
1

Банички /с извара,
със сирене/

бр.

9 000

2

Кифли /с мармалад,
с халва, с локум/

бр.

13 000

3

Кремка

бр.

1 000

4

Сиренка

бр.

4 200

5

Тутманик

бр.

3 000

от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

Стр 1 oт 2

Предложен продукт
№ по
ред

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

6

Милинка

бр.

2 000

7

Пирожка

бр.

250

8

Поничка

бр.

500

9

Кифлички пакет /с
мармалад, със
сирене/

бр.

3 000

10 Рогче

бр.

3 000

11 Диетичен козунак

бр.

150

12 Козунак

бр.

700

13 Мекици

бр.

800

Предпочитана разфасовка и изисквания
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
от по 0.150кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в каса, етикирана
със срок на годност
по 0.500 кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в касета, етикиран
със срок на годност
по 0.500 кг, в единична найлонова
опаковка, по 20 броя в касета, етикиран
със срок на годност
до 0.200 кг, в единична опаковка,
етикирани със срок на годност

Обща сума :

Разфасовка: вид /
форма при доставка

Производител
/марка/

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

0.150 кг

Заря-2000
ЕАД

0.500 кг

Заря-2000
ЕАД

0.500 кг

Заря-2000
ЕАД

0.200 кг

Заря-2000
ЕАД

В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания
В съответстие с техническата
документация, законовите разпоредби,
европейски изисквания

Състав, информация за продукта

Ед. цена в лв. с
ДДС за единица
мярка

Ед. цена в лв. с
Процент между
Цена по
ДДС за
Обща стойност
предложена цена и
бюлетин на
бюлетин САПИ
предложена
в лв. с ДДС
САПИ ЕООД
ЕООД
разфасовка

0.40

0.40

800.00

0.80

-50.00

0.40

0.40

100.00

0.78

-48.72

0.40

0.40

200.00

0.80

-50.00

0.45

0.45

1 350.00

0.88

-48.86

0.40

0.40

1 200.00

0.80

-50.00

1.60

1.60

240.00

1.80

-11.11

1.50

1.50

1 050.00

1.80

-16.67

0.58

0.58

464.00

0.55

4.88

50 974.00 лв с ДДС
42 478.33 без ДДС

За възложител : ................П.....................
Д-р Тодор Тодоров

За изпълнител :

.................П.................

Изп. Директор
................П.................

Пл. Георгиева
Гл. Счетоводител

Стр 2 oт 2

