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Д О Г О В О Р  

 ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА  
 

Днес, 23.11.2018 , в гр. Монтана, между: 

 

1. МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД гр.Монтана - ЕИК 111047073, със седалище и адрес на 

управление: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода ” №4, тел.  096/ 305-150 ,  факс  096/ 307-554,  

представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен  директор, от една странанаричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2. „Содексо Пасс България“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: 1766 

гр.София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес парк София, сгр.12А, ет.1,ЕИК: 131085380, 

представлявано от Виктор Калин Косконел - управител,  наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

На основание чл.194, ал.1 от Закона за обществените поръчки и утвърден 

протокол от 07.11.2018 на Възложителя,се сключи настоящият договор, като страните 

се споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни 

обществената поръчка: „Отпечатване и доставка на ваучери за храна през периода 

01.12.2018г. – 01.12.2019г. за нуждите на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана“при условията на настоящия договор и съобразно изискванията 

наНаредба №11 за предоставяне на безплатна храна и Наредба № 7 от 09.03.2003г. на 

МФ и МТСП за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване 

на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като 

оператор.  

(2) Настоящият договор регламентира всички услуги на Изпълнителя, свързани 

спредмета на договора. 

 

II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 2. (1) Възложителят заплаща по банков път на Изпълнителя: 

1. Номиналната стойност на поръчаните ваучери за храна по банкова сметка, 

предоставена му от Изпълнителя. 

2. Стойността на услугата за отпечатване и доставка на ваучерите за храна до 

адреса на Възложителя – гр. Монтана 3400, ул.”Сирма войвода” №4 стая ..........., която 

се формира като произведение от цената за отпечатване и доставка на 1/един/ брой 

ваучер за храна – 0,007 лв. без ДДС, определена в Ценовото предложение на 

Изпълнителя /приложение № 4, неразделна част от настоящия договор/ и броят на 

поръчаните ваучери от Възложителя.   

(2) Цената за отпечатване и доставка на 1/един/ брой ваучер за храна, определена 

в Ценовото предложение на Изпълнителя, не подлежи на завишение през периода на 

изпълнение на договора. 

(3) Плащанията по настоящия договор ще се извършват в 5/пет/ дневен срок от 

представяне на надлежно оформена проформа фактура от Изпълнителя, в български 

лева, по посочени от него банкови сметки, както следва: 

За номиналната стойност на ваучерите: 
IBAN BG05TTBB94001521039157 

Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 

За отпечатване и доставка на ваучерите: 
IBAN BG05TTBB94001521039157 

Банка: СОСИЕТЕ ЖЕНЕРАЛ ЕКСПРЕСБАНК АД 
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(4)При промяна в данните на банковите сметки, Изпълнителят е длъжен да 

уведоми Възложителя, в противен случай, плащанията, извършени до момента на 

уведомяването, се считат за редовно извършени. 

(5)В случай на забавяне на плащането на номиналната стойност на ваучерите за 

храна и стойността на услугата по отпечатването и доставянето им, Изпълнителят има 

право да спре доставката до момента на извършване на договорените плащания. 

(6)Сумата на банковите преводи по реда на чл.2, ал.1, се заплаща от 

Възложителя само въз основа на издадени от Изпълнителя първични платежни 

документи. 

(7)  Общата прогнозна стойност на договора е 45 000 лв. без ДДС, но не повече 

от 70 000 лв. без ДДС. Стойността на договора включва номиналната стойност на 

ваучерите и стойността на услугата за тяхното отпечатване и доставка до адреса на 

Възложителя - гр. гр. Монтана 3400, ул.”Сирма войвода” №4 стая ...........,  

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Чл.3.(1) Изпълнителят се задължава: 

1.1. До 3/три/ работни дни от получаване на писмената поръчка /заявка / на 

Възложителя за отпечатване на ваучерите за храна, да изпрати на посочен електронен 

адрес на Възложителя или по пощата проформа фактура за номиналната стойност на 

ваучерите и възнаграждението за отпечатване и доставка на ваучерите. 

1.2. Да отпечата и достави заявените от Възложителя ваучери за храна, на 

посочения от него адрес, до 5/пет/ работни дни от заплащането на номиналната 

стойност и възнаграждението за отпечатване и доставка на ваучерите, като извърши 

всички услуги в съответствие с техническата спецификация /приложение № 1 

неразделна част от настоящия договор и техническото си предложение /приложение № 

3, неразделна част от настоящия договор/. Доставените ваучери да отговарят на 

изискванията на чл. 22, ал.2 от Наредба № 7 от 09.03.2003г.  на МФ и МТСП за 

условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като 

оператор на ваучери за храна и осъществяване на дейност като оператор. При 

доставката на ваучерите за храна, Изпълнителят предава на Възложителя и 

оригиналната фактура и протокол за доставените ваучери. 

1.3. Да доставя ваучери със срок на валидност за съответната календарна година, 

които да могат да се използват като валидно платежно средство, а предоставените през 

месец Декември  ваучери да са със срок на валидност минимум до 31януари на 

следващата година. 

1.4. Да предоставя на Възложителя пълен и изчерпателен списък с търговските 

обекти, приемащи ваучерите /приложение № 2, неразделна част от настоящия договор/. 

1.5. Да отстранява недостатъци при доставката за своя сметка. 

1.6. Да заменя в срок до 5/пет/ работни дни ваучери, негодни за ползване поради 

технически несъответствия с изискванията за приемането им в търговските обекти, 

считано от датата на постъпване на ваучерите при Изпълнителя. 

1.7. Незабавно да уведоми Възложителя при отнемане на Разрешението за 

извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и да възстанови размера на 

номиналната стойност на издадените от него ваучери.  

(2)Изпълнителят има правода получиуговореното в чл.2, ал.1от настоящия 

договор възнаграждение. 

Чл.4. (1) Възложителят се задължава: 

1.1. Да предостави на Изпълнителя всички необходими данни за отпечатването и 

доставката на ваучерите за храна, в съответствие с условията на настоящия договор, 

както и да подава заявка за доставка на ваучери за храна в електронен вид или по факс, 
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в която се уточнява общата номинална стойност на ваучерите и броят на ваучерите от 

съответен купюр/ 2 и  10 лв./. 

1.2. Незабавно да уведоми Изпълнителя в случай на установена загуба и/или 

подправяне и/или подмяна на ваучерите за храна. 

(2)  Възложителят отговаря за всякакви загуби, кражби или повреждане на 

ваучерите за храна, възникнали след доставката им до определеното от него лице и 

адрес за доставка. При възникване на някое от тези обстоятелства, Изпълнителят не е 

длъжен и не заменя или възстановява стойността на ваучерите за храна. 

(3)  Възложителят няма задължение към търговските обекти по повод 

осребряването на приетите ваучери за храна. Осребряването на ваучерите за храна се 

урежда между Изпълнителя и търговските обекти по силата на сключените между тях 

договори. 

(4)  Възложителят има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка чрез упълномощени от него лица, относно вида, качеството и 

сроковете за доставка, без това да възпрепятства работата на Изпълнителя. 

(5)  Възложителят има право при констатирани нарушения да отправи 

рекламация към Изпълнителя незабавно, освен ако не е необходим по-дълъг срок, но не 

по-късно от 14 дни от датата на доставката. 

(6)  Възложителят има право да иска отстраняване на недостатъци при 

доставката за сметка на Изпълнителя. 

 

IV. ДЕЙСТВИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.5. (1) Настоящият договор се сключва със срок на действие до 01.12.2019г. 

(2)  Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока, за който е сключен. 

2. С изчерпване на финансовия ресурс, осигурен от Възложителя. 

3. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 

4. Поради виновно неизпълнение на задълженията по договора, едностранно от 

изправната страна, с писмено уведомление до неизправната страна. 

5. Автоматично, в случай на отнето Разрешение за осъществяване на дейност 

като оператор на ваучери за храна на Изпълнителя. 

6. Възложителят може по всяко време до изтичане срока на договора да се 

откаже от договора и да прекрати действието му, включително и в резултат на 

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

своите договорни задължения.  

 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.6. (1)  За неуредени в настоящия договор въпроси, се прилагат разпоредбите 

на действащото законодателство в Република България. 

(2)  Неразделна част от настоящия договор са заверени копия на техническата 

спецификация/приложение № 1/, техническото и ценовото предложение на 

Изпълнителя /приложения №№ 3 и 4/, представени от Изпълнителя при участието му в 

процедурата/ и списъкът с търговски обекти на територията на град Монтана, с които 

Изпълнителят има сключени договори по реда на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. 

/приложение № 2/. 

Чл.7. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не 

разпространява информация за другата страна, станала и известна при или по повод 

изпълнението на договора. Това правило не се прилага по отношение на 

задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията по 

обществени поръчки, съобразно реда, предвиден в ЗОП. 
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Чл.8. Всички съобщения между страните следва да бъдат в писмена форма. При 

промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в 

седемдневен срок от настъпване на промяната. В противен случай, всяко изпратено 

съобщение се смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено 

на последния известен адрес. 

Чл.9.  Адресите за кореспонденция между страните по настоящиядоговор са 

както следва: 

За Възложителя: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  

гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4 

тел.: 096 305 150;  

факс: 096 307554;  

Електронна поща: mbalmont@net-surf.net 

За Изпълнителя:  

„Содексо Пасс България“ ЕООД 

гр. София, ж.к. Младост 4 

ул. Бизнес парк София сгр.12А, ет.1 

тел.: 02/ 489 96 99; 0892 291 961 

факс: 02 / 489 57 97 

Електронна поща: galina.gercheva@sodexo.com 

 

Чл.10. Възложителят и Изпълнителят определят лица за контакт и приемане на 

извършените дейности по договора, както следва: 

За Възложителя: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

За Изпълнителя: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Настоящият договор е съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по 

един за всяка от страните по договора. 

 

 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 
Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5                     Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД                                       от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
            Изпълнителен  директор                                                              Управител 

 

 
Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
Гл.счетоводител 
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6 1.9.2004 Cvnepuapxer JIapro Cyneplraprer
x.x. M,'Ia,{ocr 2. 6y;r. Monralla
26

oe3cpc)'{eH

,7 10.10.2005 EOTAT 6EAEH 2 CynepMapKer vn. H. Ba[uapoB 6 oe3cporleH

8 10.6.2015 XpaHure,'reH Mam3I1H

Maaa3uH 3a

XPAHIjTEIHH CTO(Ii !,r. 3axaprz CtoqHoe.j5
6e:tpt'qr H

9 10.6.2015
Cx.qaa 3a firo,[oBe tI
3eneHrr_vqu Mara:rur v.ri. Hnalcmltanua 62

6e:cpo,ren

10 24.6.2015 IeKapHa EAi4 PiHKo foroBa xpaHa yr. J1rc6en Kapate:roe 11
oe3cpoqeri

11 25.6.2015 Kadre-6ap THE IIUB Ka$e-Eap 6yr. TpeTr Mapr 78 6e:cpo-rer

12 10 10.2005 BO|AT 6EreH 4 CyIIepMapKer vn. BT,p6aH lleHoB I 5e3cp09eH

13 10.10.2005 EO|AT EE.IEH 5 CynepMapKer yn. 23 -ru ce[reMBp[ 3i 6e:cpoveu

14 10.10.2005 EOTAT 6ETEH 6 Cynepvapxer yn. feoprl ,[uMarpoB 68 6ercpoteH

15 n.g.& +\
)(ddHl,Jd$s Mara3rH

Mara3uH 3a

XPAHIITC'HN CTOKH yr. l4H-(ycrpua,l Ea 12

6e3cpo.leH

t6 {AMrt fiilrrqr*il\rraeNa Toua KlxHs vn. AraHac CrotHoB l0 CH

l'7
'(E{n,o Mara:an 

Stpanr,rre,r 
Hr

cToKx ! . li
Mara3uH 3a

XPAHIjTCIH}I CTOKII

i ''l
x.r. [Ircrpnna.;a.a 6,'t. J

18 €.\oii CvneDMapxer vn. Ilapra 5l E ., <
r3cr

.P -{
r9

\\* \
o\z6d

Mara3uH 3a

xpaHXTenHx cToI(r'l 48

3ant4']eHo o6croFTelcrBo

cbrt{acHo qn.42, an 5 or 3on

BIB BPb3Ka c'rn.2 or 33nA

l_c'o()
Ss*s"

S^ Ao'nlo
F" {v'-S' I

," ,.$ j
o" 

^S
.e" d
' ,: 4/o
" '*//-;bnrapur" EOOA, rp.Co$ua 1766, x x. M,riAocr 4, y,r' 5l43Hec napx CoO,' N91, O^'f.za:t f'

rer.: {02J 489 96 99, $aKcr (C2) 489 57 97 -\.:-_-',..



J\! Bna rrproncru
o6err

A'qpec Cpox na
aofoBopa

20 10.10.2005 EO|AT EEEH I Cyneplraprer 6y,r. Tperu uapr 3 6e:cporen

2! 2.8.2011 CynepMapKer fiIIHCIQ{ Cyuepuapxer x.x. Il'rucxa. 6,r. 1l u5e:cpoueir

22 23.2.2010
Xp.croxa lenoHorqea
Maryca,ru 2

Mara:ltr :a
XPaHI{TeT-IHLI CTO(II 6yr. Xp. BoreB 9-1

6e:cpoveu

23 23.2.2010
XpaHrrelen uarasra
Ma(yca]I]l

Mara:un :a
xpaHr{Te.[Hlt cToKlI yu. Xprcro Eoren 93

6e:cpoleri

24 23.2.2010 Tomra cKapa Maxycank
forosa
xpaua,rKerprznr yr. Xpacro Boree 93 A

6e:cpoveu

25 15.3.2013 Cy[epMapKer Xrcen - 2 Cynepuaprer x.K. I{3rpeB, yn. Marraxan I 6e:cpouen

26 1.9 _2004 Cynepuaprer Jlapro Cynepuapxer yn. AHrEU I 1 6ercpovea

27 3.1r.2009 CyneDMapKer CaHTa MaDr]' CyuepuaDrer
rl[ouaA ABTorapa - 6,r. Ko,rro
O{-rero

6ercpo.ien

28 16. I .2012 fIK Haproon
Mara.:ru :a
XPAH{TEJIHIi CTOKII 6yr. 3-rn Mapr 59

6e:cpoveu

I{u$opvauus 3a orqe o6eKrn Ha
Balarepqre Ha ,,CoAeKco flacc
.4pyxecTBoro : www.sodexo.b g

Tepl{Topr4.rm Ha rlrnaTa
Er,:rrapr.r.*" EOOI, uo;xe

*
sodeXo

YCflYTil 3A KATIECTBEH )l{14BOT

cTpaIia. B Kor.ITo ce npHeMaT

!a HaMepr{Te ua caiira sa

Iama
IIue u Qa''wutun
Ilodnuc ua
np e d c m as nt 6 au| ua/y n'on n o n o uq e n o m o

,1U4e

Hautteaooanue Ha y*acmHuka u
neqam

181101201.8

J.i4hveHo o6ctogTe.tcrgc
r:r.,rrectic.u.42, an.5 or 3ofi
;ll:ts epl'3Ra c q,1.2 or 33'l.I

,,Co4ercb'.Il@. Ei'fi ihprf " EO O!
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YC.NYTT4 3A KAqECTBEH )KHBOT

flPlr,roxenne J\it 3

Ao
MEA,'I ,,A-P CTAMEH ILII'IEB" AI
rp. MOHTAHA

TEXEI{TTECKO IIPEAJIO}ITEHI4E

3a )qacrlre B IrpolleAlpa 3a Bs3JIaraHe na o6Iqecrneua flopr'rrKa 'rpe: cr6upaHe ria

oQeprlr c o6gBa c rlpeAMer: "OmneqamsaHe u docmaexa na Bayuepu 3a xpaHa npe3

n"iuioo 01.12.20182. - ot-tz'zolgr. za ayarcdume ua 
',MEAJT 

,''[-p Crauen I{'uren" A'Il'

rp.Montana t'

OT

Y.racrHr4K: ,,CoAerco flacc Btnrapru" EOOA;

A,qpec: 17 6i rp.Co$u* N.r. M-uaAoc r 4, y n. Fssnec napr Co$lra crp' 1 24' er' 1 ;

Ten.: 02 I 489 96 99, $ar<c: 02 I 489 57 97;

Bnucalro r Ttproecrrlr perl{crbp npra Areuqrax rro B[r4cBaHI{'ITa

tr4H no [.{C: eC 1:1OSSSAO' EI4K no By,T-C--|AT 1310R5 j80

flpescran:rxna'o or il;.T;T::;1'J::"' B KarrecrBoro fi sa

flmrolaor{rnm na YnP BbB BPb3Ka c '{n.2 or 33nA

YBAXAEMI4 AA\M'{ |OCIIOAA'

C nacroq roro AexllaPupalle:
1. 3anosuarrr cMe c ycJloBl{,rra' rrocoqeH[ s o6ssata'

2. flpueualre rr3quro' 6e: pe:epez a r orpanr{qenl'I' BcriqKI4 ycnoBrL{ Ha

Hacrosllara o6uectseua nopbqra'
3. [exnaprapaue' qe cMe cr'rracul4 Aa orlrerlaraMe Ii AocraBtMe BafrepI4 3a

xpana [p]r ta"ura ot Brsroxurert B cpoK Ao 5 pa6o'mtl AHtt' creA 3afina[raHe Ha

"ot"rr*rruru 
crofinocr Ha Ba)^{eplrre Ir BBHafp&KAeHI'Iero no orreqarBaHero I't

AocraBKara Ha Bayqepl'IT€ 3a xpaH4 cb lacHo 'in' 13, a"r' 4 or Hape46a Ne7 or

0g.07.2003 roAIrHa 3a yciloBlura Ir peAa 3a I43AaBaHe r{ orueMaue Ha pa3pelrreulie 3a

rr3BlpIrIBaHe ua,4eftnocr Karo ofieparop Ha Bayrepfl 3a xpaua il ocl'ulecrBflBal{e Ha

aeftnocr Karo orreparop.
oro npeAJIoxeHI'Ie e BiuIIznHo 3a cpox' ue no-rparur or 60

o or rpafinara lara 3a npeAcraBtHe Ha rlpeAnoxeurl;ITa'

eHr.re Ha rlopbtlKara - Ao 01.12.2019 r.

foAItrla. 3a,nr,reHo o6cronte,ncrBo cbr.nacHo
,rn.42, an-5 or 3On BbB Bpb3ka c ,1n.2 or 33,fl4

'un,^u"*o 

o6f'f 
iliT:1"'::1^lvrqebo ""12, 3n.5 oI

.,'..r1ac*o "" ".rn.2 
o1];-inS ' -

i'.^..." r*".'"""'Fooll. rD.Codvr 1766, 
'H.t( 

Maalocr 4 y/ 6u3'r-dc-TapK
'rornacH" 

-" 
a +n z-o"!:;.;n".. tt-"prc' -oA, 'p.co0xr 

1766' )+( t( MnaAon 4' v',, 61131

Rbr, tjpb5^' ren.r {02) 489 96 99, Oaxc: {02) 489 57 97
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7. Orneqaranr4Te Ba) {epa, orraKoBarrfi B fiaKerli, ule 6r,.qar AocraBeHH Ha
a.qpeca Ha MEAJI ,,[-p CraueH Wues" A{ - rp.Mouraua, y:r."Cupna nofino4a', No
4.

8. Bayrepure rqe 6sAar orneqarBaHu cr,reA rrpeABapr{Te!'rua rr}icMeHa 3arBKa
or B63rox[TeJUr, B Korro e rlocoqeHo Konr{rrecrBoro I,r BnAa r.iM.

9. llpe4ocraneuure na Brg,toxr{Tetur Ba) {epr{ irle Morar Aa 6r,Aar
rlprreMaHll Karo BaJII,IIHo IUrare)KHo cpeAcrBo B TbproBcKI4Te o6errre na
TeprrTopr.rJrTa aa rp. MonraHa, KaKTo cnelBa:

-l& Aapec Cporc aa
aoroBopa

5.4.2005 Xl{neDMapKer BILLA Xrlnepvaprer
x.I{. Mna.uocr l. 6yn. AFa"4eMtlK
I4Bair .4wri,taHoB 2

6e3cpo'{eH

2 5 4 2005 Xr{nepMapKsr BILLA X rrnepMap(ea vn. KnuMeFr OxDri,rcKl{ 5

3 29 12 201 1 Xrlnepuapxvr LIDL Xanepuapr<r
kB. Mna4oc'r,5yn. Tperr vapr t37 6e3cpogerl

4 1.9.2009 XlrreDMaDker KAY@,IAH.[ XltEepMapKer 6!n. J-h Mcpr 145 A oeScpoqeH

5 2r.3.2014 CYneDMaD(sr T-MaDKer CyneDi'iaDrsr 5r,r. fex. Apuo.'uri 6
6elcpo,rerr

6 I 12004 Cl.repuaprer JIaDro C}rlepvapxer x.k. M-rarocr 2. 6vll. MoHTaria 28 6*cpover

7 10.i 0.2005 EOIAT EENEH 2 CynepMapKer \ r, H. BanuaDoB 6 6ecpo.relr

8 I0.6.201s XDaELirereH Mara3rrH
Mara:ra sa xpaHure:rtt
CTOKII r:l. 3zrxapu Croerne 3i

Scacpo'Jerl

9 10.6.2015 cxrta-u :a nlo-aoge I geleuqvta Mara-:un y,i. I4ltrvcrpr-rarHa 62
Oe3cpo\erl

10 24 6 2015 IIe(apHa BAJ,J JIJTHKO foroea xoaxa v,r. JIrc6eF KapaBenoB I 1

11 25.6.2015 Kade-6aD THE HUB KaOe-Eap 6v:r, Togr, Maor 78 oe3cpo9ert

t2 i0.r0.2005 EOTAT EE-IIEH 4 CynepMapxer t ,'r B:sp6au IleHos I 6e3cpo.reH

13 10.10.2005 BO|AT EEAEH 5 Cyneprrr apr<er vn. 23 -Tr cemeMBpu 33
6e3cloqeH

t4 10.10.2005 BOfAT SENEH 6 Cl.rlepMaDKer vn. feoDrll nnMrrrDoB 68 0e3cpoqeH

15 17.9.2014 Xpatxneneg Mara3nl
Mara3trH 3a xpaErre--rtr

vn. Hq.avcmra,lHa 12

u-e1!po9eH

16 E.3.2017 Tonna Ky\l1' CTT,IB M Tonna KlxHt yr. ATaHac CTorHoB 20 6e3cpo.reH

1'7 11 6.2011 Mara3aH 3a xpaH!?etHa crok'l
Mara:ua :a xpaurrelnt
clot(u x.x. llbcrDrHa. 3a[ 6]r- 4

6e:cpoveu

t8 15.-1.2013 CvneDMaDKET Xu3en Cynepuaprer !n. IlaprailE 6ecporeH

19 6.3.2012 XpaHltre]-1eH vara3}tB
Mara3iiH 3a xpaHurenHx

yn. Bapefiuu(a 48
6*cpoverr

20 10.10.2005 EOfAT EEtrEH 1 Cvneovaoxer 6y.r. Tperl vapr 3
oe3cpoqcfi

21 2820| CyneDMaDKer llJll,lCKA Cvnepuaprer N.rc. ll:urcxa- 6,r I1
r)e3cloqeH

22 23.2.2010
Xp.croroi,lesot{orqeH
Ma{vcanr, 2

Mata3t H 3a xpauureJHx
cTot(lt 6vr. XD. 6oreB 93

oc3cportcll

23
XpaslireneH Mara3rH
Maxyca,'ru

Mara:ru :a xpanurernu
cToKu \ r. Xpuc-ro 6oreB 9l

oe3cporreH

24 23.2.2010 Igntto{aDa Mar<vc&qn f oroea xpana,lKsr6purir \.'1. XDhc-ro EoreB 9l q.

25 153.?& d,tr€iltatr},,'*" -, C]'nepuaprer x,K. !l3meB.,yr: Makra\aH 1
oe3cpotrcu

26 r{Nl$q
toli*""*"n-au\"

C!nepnaDl{€'r \n. A!Tr{M'i -l

21 ,/is1* o"ti*o,,*\h)'""* Cvneouaoxer
' ricrtpu,rcx

28 ,tr\e!
|,.,, " /_uJ/

fiX,rfuoiioo r,,/-b //
Mara3lls 3a xpaHmerH,
croKl,l

-i:r I tiyeHc':t.
.u.42, an.5
(a c a,r.2 or

,/+//
Ho o6cro'rencrBo a>y'
ro qn.42, a/l.5 or JUll 6-bnraol4e, LOO_n. ro.Codur 1766. x.K.

t r ts lipb3l

o6{ToJre.ta'Ec

')r 30n
3infr.

3anh,ieHo oocrofl Te,ncrBo

|brnacHo 9r.42, a/l.5 or 30

BIB Bpb3Ka c.ln.2 cr 33IA
'bnraphr" EOOA rp.CoOuF 1766, x.K. MraAocr4, yr. 5r3Hec napx Co(,-^ ,.--, ,

ren.: {02} 48e eG ee, OaRc: {02) 48e s7 e7 " "<Q!i;trrf.'l-
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10. Cberracuo npuno)rceH Cnuczx c mbpzoacKu o1exmu ua mepumoputma ua zpad
Moumana, c Koumo l,Isn7'auumennm u-Ma cKwoqeHu dozoeopu no peda ua Haped6a No7 om
09.07.20032.

1 1 . C:rr:racura cMe, qe aro rrpr4 r{3rrr'JrueHl,{e Ha AoroBopa r,r3rroJr3BaMe

rroAr,r3rr6JrHr.rreJrr4, 6es ra cMe AeIcIIapIlrpiIJIIr roBa B Hacro.srqara cu OQepra u.nli
H3nOJI3BZIMe IIOALI3IIbnHUTeII'I, KOI{TO Ca pa3nI,IqHU OT IIOCOqeHI,ITe OT HaC.

AOTOBOp6T HU 3a It3rrbJIHeHUe Aa Ce [peKparr4 nega6anno no HaIIIa BrrHa, BeAHo c

rrpor43Tr{lrarqfiTe oT ToBa 3axoHHI.r flocreAalllz.
12. ,{ex.:raprpave, qe rr3rr!'JrueHrrero Ha rropbrrKara ule 6lAe r.r3BbprrreHo B

nbJIHo clorBercrBr4e c ycnoBlitra r o6rsara.
13.3anosHarr.r cMe c rrpoeKTa Ha AoroBopa rl npi.IeMaMe yc:roenxra rry'. B

cnyuafi, qe 6rAen ofipe,ueJreuu sa r{3rrbJrHrirer na o6rqecrseHara nopbqKa, rr]e

cKJrroqltM AoroBop rro nprinoxeulr:I B AoKyMeHTrare o6pa:eq ir np[eMaMe Aa ce

cqr4TaMe o6rr,psauu or 3aArJrxenutra lI ycJroBIU{Ta, fioerr4 c oQeprara .qo r,I3Ti4rIaHe

Ha cpoKa Ha AoroBopa.
14. B c;rpafi, qe 6r.qeu olpeAereua 3a Ir3nr,JIHIlrer, rue [peAcraBlrM BcrrqKI4

AoK'aN4eIrrI4, ireo6xograrrrr.r 3a noAlrvcBaHe Ha AOroBopa.
I 5. Hrae rqe yBeAoMItM Bt,:noxrlrels He:a6anno, aKo Hacrlni4 It IKaxBa

rrpoMrrua s o6croxrercrBara, AeKJIapupaHI{ B olpeprara, Ha BceKr{ erarr or
r,r3rrbJrnenriero Ha AoroBopa. Csruo raxa [orBbpxAaBaMe, ve pa:6r,rparr.te n
nplteMaMe, qe Bc.rKa Herorrna r4irr4 HerIbJIHa unlpopuaqrzx, yMlrrlJreHo rrpeAcraBeua B

TOBa [peAnoxeHue, Moxe Aa AoBe,qe ao HaIIreTo I,i3KJrIoqBaHe or ) Iacrlre B

Hacroqtqara o6qecrseHa nopbqKa.

.{ara: 1 8. 10.201 8 201 8r.

6;#9
'i ( -{, ? \ r:'nx'!eHo o6croerencrBo

qlr,jacHo t{,4.42, a/|.5 o r 30fl

:#J.":";T::;:i:::".
IIOAII4C a flEt{Af': B'bB 8p}3Ka c qn 2 or 33'lA

3arh,reHo o6cronreacrao flproncxutnpe?+uu"ran
rb,acHo e' 42' :' t 

^o-t-'9n a ynpaB'TeJ.ul
BIB Bpb3xa c va.Z 91_:_]l]A *i

(,{nhxHofl' Ha npe.{craBntBaur-rt y.racrlrti(a)

..*"".""lTltlT:1"r"" lt 3r.s Bpb3xa c'1n.2 or 33JlA

ilH::::::'"5;;:;-', /nlCHo'{'" --' - ^' aaI\A ' ,
^.oA_Lv',---,.tP1"3!9i- ')-l Q!.d.,ar\l -,BbB EP_v" ---- \\.rJ+1+-A:r-?zr- - ----r-. -

'' ,,CoAd&{Eii4!t-rapr1r" EOOp, rp.Coohr 1766, )t(.x. MnaAoc-r 4, yr. 6q3Hec nap( Cooure N91, 6r.126, er'3,

rer.: (02) 489 96 99, Oakc: (02) 489 57 97
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Ilplr,roxenue "\i 4

AO
MEAJ'I ,,A.P CTAMEH TIJITIEB" M
rp. MOHTAHA

IIEHOBO IPEAJIOXEHIIE

3a )n{acrr{e B qpoue,rypa 3a BT'3JraraHe ua o6rqecrnena nopstrKa !rpe: cr,6r.rpane na
oQepru c o6ssa c [peAMer: ',Omneqameaue u docmasxa na 6ay.lepu 3a xpdHa npe3

nepuoda 01.12.20182. - 01.12.20192. za uytrcdume na,,MEAJI ,,!-p Crauen Hnner,l A,4
rp.Monrana t'

Hacronrloro rrer{oBo rDe,{.,{(}xenue e floaareHo or
Ilo.qnxcaHoor 3anxeeHooficronrercrBo

Vntm{ouorqe cbr'nacHo '1r.42, ar.5 or 3on
er. 1 BbB epb3fia c ar.2 or 33.rl.q

)aBAX{AEMTI AAMII I{ IOCIIOAA,

Cleg xaro ce 3arro3HaxMe c I43LIcKBaHntra v ycloButra, rrocoqeHr.r e o6reata.3a Bb3JraraHe Ha
o6Iqecrnena [opGrIKa c npe4\4er "omneqameane u docmaexa Ha saluepu 3a xpaHa npe3
nepuoda 01.12.20182. - 01.12.20192. sa nytcdume na ,,MF.AJI ,o[-p Crauen I{.rues" AJ
rp.Moutaxa "

cMe cSnracHa ra r43[6JrHI,rM nopT'qKara B cboTBercrBlre c r{3r4cKBaH.Ir 
'jra Ha

Blaroxr,rrerq-

Ilpe4:rarave Ha BHr4MaHI4ero Blt c-rregnoro IIeHoBo fipeA.]roxeur{e:

IIEHA 3A OTIIETIATBAIIE I4 AOCTABKA AO AIPECA HA Bb3JTOrr*IITEJItt
I{A I (EAI4H) EPOfr BAyrIEp 3A XpAHA: 00007 (ry,ra rrsrro rr ceaeM xu,rsanu) JIB.
EE3AAC.

flex,rapupalre, qe fipeana-raHara rrega e rpailua r.r B He.{ cMe BK.n'or,"jru Bcr4rrKn pa3xoAq.
cBbp3arrl4 c orllgqarBaHero 14 AocraBKara Ha BayqepETe Ao fiocoqeHoro or Br,:.uoxnr,els
urcro. cT,r{ara ue [o.4JIexIt Ha 3aBVtUeHIre IIpe3 [eprroAa Ha u3l]:b.rrHeHr{e Ha noroBopa.

!o no4lracnauero Ha AoroBop, ra-su oSepra rue ce crura :a o6sr,p:narqo cnopa3\AleH'e
MeXIy Hac rz BlsroxrlreJrr.

{ara: 18.10.20i 8r.

3an!4,{eHo o6cronrercrBo
,-r.uacno v,rl.42, aI.5 oT 30l1

BIB 3pb3xa c .ln.2 cr 33UA

6

,.Cogexco llacc Eurrapux" EOO! u
Tlproncrlr lpe,{craBrrrer rr
3nec napK Co$ur crp.12A,

:ti I riqeHo ('6crosre-'rcrBo
// r:r',rractiC !tn.42, an.s ot 3OF

i . .r*a opt:xa . qn.2 or 33lll
IIOIilI4C u IIEHAT: .....)
3arl4,]eHoo6croflTercrBo :o
cbrnacHo r,n.42, an-5 or 30n .^)aR
BbB Bpb3Ka c.l/r.2 or 33nA

(,an r,xHoci' Ha npe,tcrarrunauaa yracrurmal

;:JnxqeHo o6croFTercrBo

,-^trracHo en.42, a/i'5 OT 30n

;re ePlaxa c va.2 or 33IlP,

{:.YqrlJri-j,-

CoOhr 1766, x.K. Mraao.r 4, yn. 6h3Hec napx CoOqr N91, 6r.126, er.3,,,LOAeXCO llaCC

ren.: {02) 489 96 99. 0aKc: t02) 489 57 9,i
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