
ДО ГОВО Р  

№ .&.3 ^/...'4&..3&.2015 г .

за изпълнение на общ ествена поръчка "Периодична доставка на хранителни продукти 
за нуждите на детските и социалните заведения на територията на община Нова Загора"

I .  Д О ГОВАРЯЩ И СЕ СТРАНИ

Днес 2015 г. в Община Нова Загора се сключи настоящият договор между:
1. Възлож ител: ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, представлявана от Николай Грозев -  

Кмет, БУЛСТАТ 000590597 и адрес на управление гр. Нова Загора, ул."24 май" № 1, 
наречен за краткост "В Ъ ЗЛ О Ж И ТЕЛ " и

2. И зпълнител: „ИИРА ФУУД" ЕООД, представлявано от Станислав Стоянов 
Николов, ЕИК 202604179, адрес на управление:гр. Пловдив, п.к. 4003, р-н Северен, ул. 
„В. Левеки" № 174, наречен за краткост "И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ " за следното:

I I .  ПРЕДМ ЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да доставя хранителни 
продукти на обектите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в списък, който е неразделна част от 
договора, в срок съгласно подаденото предложение в откритата процедура, по обособени 
позиции:
1. „Плодови и зеленчукови консерви и други продукти"

I I I .  УСЛ О ВИ Я И ЦЕНА НА ДО СТАВКАТА

Чл. 2. (1) Стоките, предмет на доставката, се доставят с транспорт на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до складовете на обектите, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в списък, който е 
неразделна част от договора.

(2) До изтичане срока на валидност на офертата, доставените продукти се 
заплащат съгласно ценовото предложение. След изтичане срока на валидност на офертата 
доставката се заплаща по цени, определени съгласно полученото процентно съотношение 
между ценовото предложение на кандидата и представения от "САПИ" ООД гр. София 
бюлетин за цените на едро за Сливенска облает към датата на провеждане на 
процедурата.

Процентното съотношение се изчислява по следната формула П = 
(Ц|/ЦСАПИ).100, където:

Ц! -  ценово предложение на кандидата за съответния продукт към датата на 
провеждане на открития конкурс;

ЦСАПИ -  средна цена на едро, посочена в бюлетина на "САПИ" ООД, гр. София за 
Сливенска облает към датата на провеждане на открития конкурс.

(3) Периодичния бюлетин на САПИ ООД за актуализация на доставимте цени се 
осигурява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за негова сметка, не по късно от 30 число на месеца, 
предхождащ месеца на актуализацията. Бюлетинът на САПИ ООД по отношение на 
качеството на доставяните хранителни продукти следва да е еднакъв с първоначално 
представеният, въз основа на който е определено процентното съотношение.



(4) Индексирането на предложените от кандидата цени се извършва, като се 
запазва процентното съотношение между предложената цена на определения кандидат за 
изпълнител на поръчката и осреднената за Сливенска облает цена на едро за отделимте 
продукти, представена от "САПИ" - ООД към момента на разглеждане на офертите.

(5) Индексирането се извършва въз основа на цените на отделимте продукти от 
периодичния бюлетин на "САПИ" ООД, след което се определя дължимата цена, по 
следната формула:

Цнова = ЦСАПИ.П
Където:
Цнова -  индексираната цена;
Ц СА П И т -  средната цена на продукта от бюлетина на "САПИ" ООД;
П - процентното съотношение, изчислено по формулата по ал. 2.
(6) Индексирането на цените се допуска след първо число на месеца следващ 

датата на изтичане срока на валидност на офертата.
(7) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ! запазва правото си да намали или увеличи обема на поръчката, 

в зависимост от нуждите на административните звена.

IV . ПРАВА И ЗА Д Ъ Л Ж ЕН И Я НА ВЪ ЗЛ О Ж И ТЕЛ Я

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на изпълнителя стойносгта на 
досгавените хранителни продукти в срок от 10 дни след представяне на фактурата за 
досгавеното количество. Към фактурата задължително се прилагат подписаните от 
материално-отговорните лица заявки и приемо-предавателни протоколи.

V. ПРАВА И ЗА Д Ъ Л Ж ЕН И Я  НА И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ Я

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителните продукти, предмет 
на доставката, по писмени заявки от материално-отговорните лица, съгласувани от 
ръководителите на обектите и съобразно работното време на обекта.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да доставя хранителни продукти, който да имат добър 
търговски вид, да са етикирани и маркирани съгласно действащата нормативна уредба, да 
отговарят на изискванията на утвърдените български стандарти и на стандартите на 
Европейския съюз, ДВСК, РЗИ и др., както и на Закона за храните и подзаконовите 
нормативни актове по неговото прилагане, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на 
храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, и задължително да 
са придружени от сертификат за качество, сертификат за произход, документ за произход 
или друг аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона за храните. Остатъчния 
срок на годност на доставяните хранителни продукти не може да бъде по-малък от 2/3 
(две трети) от целия срок на годност на конкретния продукт.

Чл. 5. (1) Подадените до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки се изпълняват в еднодневен срок от 
датата на подаването им. Датата, съответствието с количество и качество на доставените 
продукти се удостоверява с подпис, положен от приемащия върху заявката.

(2) Изпълнителя е длъжен да подмени доставен артикул, който не отговаря на 
изискванията по чл. 4, ал. 2.

Чл. 6. (1) Стойността на поръчката е изчислена въз основа на ценовото 
предложение и посоченото прогнозно количество в документацията за участие и възлиза 
на 84446,2 лв. (осемдесет и четири хиляди четиристотин четиридесет и шест лева и 20 
ст.), с включен ДДС.



V I. СРО К НА ДОГОВОРА

Чл. 7. Насгоящият договор се сключва за срок една година и влиза в сила от деня 
на подписването му от сграните.

V II .  П РЕКРА ТЯ ВА Н Е НА ДОГОВОРА

Чл. 8. Насгоящият договор се прекратява: 
а/ по взаимно съгласие на сграните; 
б/ с изтичане на уговорения срок; 
в/ с писмено предизвестие от 30 дни;
г/ при виновно закъснение на изпълнение на задълженията по този договор или 

системно неточно или некачествено неизпълнение на задълженията;
Чл. 9. Възложителят има право незабавно да прекрати договора при доставка на 

хранителни продукти, конто не са етикирани и маркирани съгласно действащата 
нормативна уредба, не отговарят на изискванията на утвърдените български стандарти и 
на стандартите на Европейския съюз, ДВСК, РЗИ и др., както и на Закона за храните и 
подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Наредба № 5 от 25.05.2006 г. 
за хигиената на храните, Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата.

V I I I .  ОБЩ И УСЛО ВИ Я

Чл. 10. (1) При констатиране на некачествено или неточно изпълнение, лицата по 
чл. 4 ал. 1 от настоящия договор не приемат доставката, и могат да поискат надлежно 
изпълнение от изпълнителя, съгласно чл. 5, ал. 2. В този случай Възложителя уведомява 
писмено Изпълнителя, който е длъжен незабавно да изпрати свой представител за 
съсгавяне на констативен протокол. Ако въпреки уведомлението, Изпълнителя или негов 
представител не лрисьства на консгатацията, протокола се съставя в негово отсъствие.

Системното /повече от три пъти/ некачествено или неточно изпълнение е 
основание за прекратяване на договора.

Чл. 11. За всички неуредени с този договор въпроси си прилагат 
действащото законодателство на Република България. Ж

едбите на

В Ъ ЗЛ  О Ж И ТЕ Л :

КМЕТ:
/н. г р о з е н /

И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ
/ ст .

С ъ гласувая!
Гл .сч е то в о д и те л : 
х  /Р. Диг. а/

С ъ гласувал! уп
Гл. ю р и с к о н с у л т :........... /М .....

/С. ДерйвШлков/



Списък
на обектите на Община Нова Загора за доставка на хранителни продукти

Отдел „ОМДСЗСП" директор Телефонен номер
Жулиета Митева 0457 / 62156

1. ЦДГ 1, гр. Нова Загора 0882362156
Илиана Димитрова 0457 / 62159

2. ЦДГ 3, гр. Нова Загора 0882362159
3. ОДЗ (ЦДГ 4), гр. Нова Златина Великова 0457 / 63477

Загора 0882363477
Мариела Димитрова 0457 / 66710

4. ЦДГ 5, гр. Нова Загора 0882366710
Ваня Спасова 0457 / 64102

5. ЦДГ 7, гр. Нова Загора 0882364102
Пламена Иванова 04522 / 9999

б. ЦДГ, с. Асеновец 0882372999
Ваня Бачкова 0457 / 53199

7. ЦДГ, с. Богданово 0882353199
Грозданка Тодорова 0457 / 53551

8, ЦДГ, с. Дядово 0882331551

9. ЦДГ, с. Еленово
Цанка Радева 0457 / 59990

Милена Димитрова 04522 / 9998
11. ЦДГ, с, Караново 0889359998

Таня Георгиева 04522 / 2230
12. ЦДГ, с. Кортен 0882342230

Вержиния Митева 04520 / 2265
12. ЦДГ, с. Коньово 0882 372265
13. ЦДГ, с. Любенова Катя Иванова 04528/ 2311

Махала 0882 382311
Нася Икономова 0457 / 53231

14. ЦДГ, с. Любенец 0889 349990
Радка Иванова 04526 / 2207

15. ЦДГ, с. Млекарево 0882362207
Анка Русева 0457 / 53552

16. ЦДГ, с. П.Пъдарево 0882353552
Галя Петкова 04566 / 2236

17. ЦДГ, с. Питово 0889 362236
Живка Динева 0457 / 53215

18. ЦДГ, с, Радецки 0882315719
Иорданка Пейчева 0457 / 53554

19. ЦДГ, с. Събрано 0882343554
Нели Стоянова 04529/ 2117

20. ЦДГ, с. Съдиево 0882392117
Силвия Едрецова 04523 / 2008

21. ЦДГ, с. Стоил войвода 0882352008
22. ЦДГ, с. Съдийско Пенка Койчева 0457 / 53557

Поле 0882353557

Дом за стари хора, с. Баня Янка Симеонова 0457 / 62234 
0889362234

Детска ясла склад № 1, гр. 
Нова Загора

Еленка Михнева 0457/ 62171 
0882342171

Детска ясла склад № 2, гр. 
Нова Загора

Еленка Михнева 0457 / 62584 
0882 382584

КСУДС „Детство за всички", 
с. Асеновец

Георги Мангъров 04522 / 9914 
0886333108

Защитено жилище за млади 
хора с леки умствени 
увреждания, гр. Нова 
Загора

Мануела Добрева 0457 / 62206 
0882362206



ЗАЯВКА
№ ......./....... 2015 г.

на хранителни продукти по договор N9

№ № съгласно 
предложението

Наименование на продукта Количество

Срок на доставката:  2015 г.

Заявител:  Приел заявката:

/имена, подпис/ /имена, подпис/

Дата на приемане:



ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ 

Днес, ........15г.......... часа, между:
1, ЗАЯВИТЕЛ:.........................................................    представляван от

/имена, длъжност/
2. ИЗПЪЛНИТЕЛ:     представляван от

/имена, длъжност/
се подписа настоящие приемо-предавателен протокол за приемане на хранителни 
продукти по договор № ........./ г. и подадена Заявка № ......./........ 14г., както следва:

№ № съгласно 
предложението

Наименование на продукта Количество

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

/  / /  /
Заявителя не приема хранителни продукти по договор № ....... / .....г. и подадена
Заявка № ......./......... 15г., както следва:

№ № съгласно 
предложението

Наименование на продукта Причина за 
неприемането

Настоящие протокол се състави в два еднообразни екземпляра — по един за всяка от 
сграните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЗАЯВИТЕЛ:

/  /  /  /
Представител на изпълнителя отказва да подпише настоящие протокол

Свидетел при отказ:................................ ...............................
/имена, длъжност, подпис/



Ц ЕН О ВА  О Ф ЕРТА

П ериодична д оставка на хран и тел ни  продукти за нуж дите  
на д етски те  и соц и ал н и те  завед ения на тери тори ята на 

общ ина Нова Заго р а Позиция № 6 „П лодови и
зе л е н чуко ви  консерви и други продукти"

от Мира Ф ууд ЕООД
управител Станислав Ни колов

Адрес: гр. Пловдив, район Северен, ул. Васил Л евеки № 174, 

тел . 0 3 2 /  9 6 9 7 9 6

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА Общо
количество

Предлзгана 
единична 

цена за 
артикул с ДДС

1
Бисквити 330 гр. „Закуска" или 
еквивалентни - пакет - бр. 4197 1,60

2
Бисквити - 180 гр., „Чайни" или 
еквивалентни - пакет - бр. 1890 1,00

3
Бисквити -185 гр. „Обикновени" или 
еквивалентни - пакет - бр. 890 0,90

4

Вафли с локум в единична целофанена 
опаковка -повърхност неповредена,без 
начупвания,цвят на корите светложълт 
до 6ежов,пълнеж добре разпределен, 
характерен за локум -  30 гр. - бр. 600 0,90

5

Вафли шоколадови без ядки "Детски 
свят" или еквивалентни без начупвания 
в единична целофанова опаковка -  35 
гр. - бр. 630 0,20

6

Грах консерва 0,680 кг.- цели зърна , 
ненабити без пукнатини и примеси на 
люспи и парченца от шушулки , вкус и 
мирис свойствени за зелен грах, цвят 
зелен до жълто зелен -бр. 2930 1,15

7

Гювеч стерилизиран 0,680 кг, Цвят 
характерен за зеленчуците , 
претърпелите технологична обработка 
вкус и мирис свойствени за вложените 
съставки , страничен вкус и мирис не се 
допуицат-бр. 3540 .-4 5 . 1



8

Домати 0,680 кг. Цели небелени 
стерилизирани - в опаковката цели 
домати без плододръжки, неповредени 
от болести и вредители, вкус и мирис 
свойствени за зрели стерилизирани 
домати, цвят на плода и заливката 
еднородни червени-бр. 9616 0,90

9 Доматено пюре 0,700 кг. -бр. 328 1,50

10 Замразени зеленчуци /домати/- 0,400 кг 115 1,00

11 Замразени зеленчуци /грах/ - 0,400 кг 495 1,00

12 Замразени зеленчуци /гювеч/ - 0,400 кг 55 1,00

13
Замразени зеленчуци /зелен фасул/ - 
0,400 кг 50 1,00

14

Зелен фасул консерва 0,680 кг. - 
шушулки цели или нарязани без дръжки 
и връхчета ,без повреди от болести и 
вредители с цвят характерен за сорта , 
заливката почти прозрачна без утайка- 
бр. 5174 1,10

15

Кисело зеле 3 кг. Цвят светлосламест с 
жълтеникав оттенък, вкус солено -кисел 
без страничен привкус, мирис 
характерен за доброкачествено зеле-бр. 422 3,60

16

Кис. Краставици стерилизирани 0,700 
кг. Чисти цели ненабрьчкани 
неповехнали без механични и др. 
повреди, без плододръжки и остатьци от 
плодове, цвят зелен до жълтозелен -  бр. 1649 1,50

17

Кис. Краставици стерилизирани 1,700 
кг. Чисти цели ненабрьчкани 
неповехнали без механични и др. 
повреди, без плододръжки и остатьци от 
плодове, цвят зелен до жълтозелен -бр. 20 3,20

18

Компот череши 0,700 кг. Всяка опаковка 
да съдържа плодове от един сорт ,сиропа 
без следи от примеси-бр. 2082 1,20

19

Компот праскови 0,700 кг. Всяка 
опаковка да съдържа плодове от един 
сорт, почистени от костилки, нарязани 
по един и същ начин,без тъмни петна и 
дефекти по повърхността,сиропа бистър 
без следи от утайка и странични 
примеси,цвят на плода типичен за 
използвания сорт-бр. 2042 1,35



20

Компот кайсии 0,700 кг. Всяка опаковка 
да съдържа плодове от един сорт, 
почистени от костилки, нарязани по един 
и същ начин,без тьмни петна и дефекти 
по повърхността,сиропа бистър без следи 
от утайка и странични примеси,цвят на 
плода типичен за използвания сорт-бр. 2063 1,35

21

Компот дюля 0,700 кг. Всяка опаковка да 
съдържа плодове от един сорт, 
почистени от костилки, нарязани по един 
и същ начин,без тьмни петна и дефекти 
по повърхността, си рол а бистър без следи 
от утайка и странични примеси,цвят на 
плода типичен за използвания сорт-бр. 1369 1,20

22

Компот сини сливи 0,700 кг. Половинки 
плодове без механични болестни 
повреди почистени от костилки и 
дръжки, цвят на плода характерен за 
сорта,вкус и мирис свойствени за компот 
от сини сливи -бр. 1621 1,20
компот круши и , / и и  гр. I тодове 
почистени от семенните гнезда без 
повреди от болести и неприятели цвят 
характерен за плода-бр.23 1386 1,20

24

Конфитюр -  ягода малина, капина, 
боровинки, кайсия, праскови 0,314 кг. - 
средна цена -желиран продукт с 
равномерно разпределени плодове не се 
допуска захаросване, пяна мехурчета от 
въздух наличие на семки ,костилки и 
плодови кожици: цвят характерен за 
плода: вкус сладък или сладко-вкусен- 
бр. 2669 1,35

25 Кроасан /0,065 кг./ опак. бр. 615 0,50

26
Лозови листа 0,680 кг. Добре изчистени 
без странични примеси-бр. 1,00

27

Локум обикновен -  кутия 0,140 кг,- 
форма паралелепипедна, цвят - 
съответстващ на употребяваната боя: 
вкус и аромат приятии,свойствени за 
състава, консистенция-мека,еластична, 
при съхранение не се допуска 
образуване на коричка с дебелина до 1 
мм - бр. 170 0,70

28

Лютеница 0,310 кг. еднородна 
пюреобразна маса,вкус и мирис 
свойствени за вложените съставки, цвят 
бледо до ярко червен-бр. 3622 1,00



Лютеница 0,560 кг. еднородна 
пюреобразна маса,вкус и мирис 
свойствени за вложените съставки, цвят 
бледо до ярко червен-бр.

30

Марм. Шипка 0,314 гр. Продукт с 
леплива повърхност, еластичен без 
признаци на захаросване с характерен 
блясък -  бр. 673

31 Маринована капия 0,700 гр. -бр. 720

32

Маслини средни - с гладка повърхност 
без страничен вкус и привкус на цвят 
черни - кг 622

33
Меденка 0.050 кг. единична опаковка в 
целофан - бр. 200

34 Моркови стерилизирани 0,700 кг. -бр. 40
35 Натурален сок домат 1 л. -  бр. 1751
36 Натурален сок домат 2 л. -  бр.
37 Натурален сок портокал! л. -  бр. 1277
38 Натурален сок портокал 2 л. -  бр. 100
39 Натурален сок горски плод 1 л. -бр. 1415
40 Натурален сок горски плод 2 л. -бр.
41 Натурален сок праскова 1 л. -  бр. 1037
42 Натурален сок праскова 2 л. -  бр.
43 Натурален сок мултивитамин 1 л.-бр. 170
44 Натурален сок мултивитамин 2 л.-бр.
45 Натурален сок морков 1 л. -  бр. 200
46 Натурален сок морков 2 л. -  бр.

Натурален сок смес от няколко 
зеленчука -  1 л. -  бр.47 200
Натурален сок смес от няколко 
зеленчука -  2 л. -  бр.48
Натурален сок смес от няколко плода -  1 
л. -  бр.49 699
Натурален сок смес от няколко плода -  2 
л. -  бр.50

51 Нектар 0,500 л. -бр. 600
52 Орехи - ядки - 70 гр. - бр. 30

53

Паприкаш стерилизиран 0.700кг. Цвят 
на пиперките зелен, жълтозелен слабо 
зачервен:цвят на доматите и доматения 
сок червей, типичен за узрели червени 
домата, странични примеси не се 
допускат -  бр. 916

54 Паста сметанова 0,070 кг. - бр. 100
55 Печена капия 0,700 кг. -бр. 1750
56 Сушени сливи без костилка -  кг. 10
57 Сушени кайсии без костилка -  кг. 10

58

Суха паста тип "БАЛКАН" или 
еквивалентни в единична опаковка 
целофан 0.038 кг. - бр. 200

59 Сладолед /0,200 мл./ опак. бр. 400



60 Стафиди - 70 гр.-бр. 30 1,00

61

шоколадови Ьоноони тип „Дръвчета1, или 
еквивалентни /180 гр. кутия по 25 бр,/ - 
бр. 50 3,20

62 Шоколад фин млечен - 90 гр. - бр. 200 1,30

63

Халва 0.250 кг. Тахан цвят кремав до 
светлобежов,консистенция лесно режеща 
се и трошаща без страничен вкус и 
мирис - опак. - бр. 868 2,00

64 Халва 0.250 кг. Нуга - опак. - бр. 250 2,00

Дата: 05.06.2015 г.


