
ДОГОВОР 

№ г.

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

I. ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ

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

Кмет, БУЛСТАТ 000590597 и адрес на управление гр. Нова Загора, ул."24 май" № 1, 
наречен за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" и

2, Изпълнител: „ВАЛЕНТИНО НЗ" ЕООД, представляван/о от Валентин Петров 
Василев, ЕИК 203480097, адрес на управление: гр. Нова Загора, п.к. 8900, ул. „Сливница" 
№ 21, наречен за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ" за следното:

II. ПРЕДМЕТ 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. "Др. хранителни продукти"

III. УСЛОВИЯ И ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА

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, 
къ дето:

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 доставните 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 отделяйте 
продукти, предегавена от "САПИ" - ООД към момента на разглеждане на офертите.

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



Цнова = ЦСАПИ.П
Където:
Цнова - индексираната цена;
ЦСАПИт - 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) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ запазва правото си да намали или увеличи обема на поръчката, в 

зависимост от нуждите на административните звена.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

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

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

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

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да доставя хранителни продукти, конто 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. Остатьчния 
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 досгавените 
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 66697,24 лв. 
(шесгдесет и шест хиляди шестстотин деветдесет и седем лева и 24 ст.), с включен ДДС. 
Размера на гаранцията за изпълнение е изчислен върху стойността на поръчката без вкл. 
ДДС.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да внесе гаранция за изпълнение на договора в размер 
на 1667,43 л в. (хил яда шестстотин шестдесет и седем лева и 43 ст.), съсгавляваща 3 % от 
стойността на поръчката. В случай на едносгранно прекратяване на договора от страна на 
Изпълнителя или в случай на прекратяване на договора по чл. 8, б. „г", ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
задържа гаранцията за изпълнение на договора и не я възстановява.

(3) Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в седем дневен срок след 
изтичане срока на договора по писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в което се посочва 
банковата сметка по която да се преведе гаранцията. Гаранцията за изпълнение, 
лредставена като банкова гаранция, се предоставя на изпълнителя при същите условия, без 
да се посочва банкова сметка.



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

Чл. 8. Настоящият договор се прекратява: 
а/ по взаимно съгласие на страните; 
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.

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 
съставяне на констативен протокол. Ако въпреки уведомлението, Изпълнителя или негов 
представител не присъства на констатацията, протокола се съставя в негово отсъствие.

Сисгемното /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 разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/Р. Димитрова/

Съгласувал!
Гл. юрисконсулт

/С. Дериволков/



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

6. ЦДГ, с. Асеновец 0882372999
Ваня Вачкова 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:

/имена, подпис/

Приел заявката;  .......

/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 настоящия приемо-предавателен протокол за приемане на хранителни 

продукти по договор N2 / г. и подадена Заявка N2 /.......14г., както следва:

№ N2 съгласно 
предложението

Наименование на продукта Количество

ПРЕДАЛ: ПРИЕЛ:

/ / / /
Заявителя не приема хранителни продукти по договор N2  /,..... г. и подадена

Заявка № ... ,../........15г., както следва:

№ № съгласно 
предложението

Наименование на продукта Причина за 
неприемането

Настоящия протокол се състави в два еднообразни екземпляра ~ по един за всяка от 
страните.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ЗАЯВИТЕЛ:

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

Свидетел при отказ:.....................................................

/имена, длъжност, подпис/



ЦЕНОВА ОФЕРТА

Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите 
на детските и социалните заведения на територията на

община Нова Загора 
Позиция № 3 "Др. хранителни продукти”

/(  *  ■"*

/попълва се наименованието на фирматз и името на лицето, което го представлява/

Ад р е с : .1  4......нА.:... С./Атрг. .4/лггд̂ -̂  г ' ̂%**

тел. С . ^ , ..гАУ . .....

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА
Общо

количество

Предлагана 
единична цена 

за артикул с 
ДДС

1 Бакпулвер 0.010 кг. - бр. 1200 0,06
2 Бахар 0.010 кг, - бр. 2748 о , и
3 Безалкохолно 2 л. бр.пластмасова 

тип "Калето" или еквивалентно - 
ПБЦ - бр.

90 о, 5 11

4 Билков чай -кутия 20 бр.пликчета в 
кутия ,външен вид на дрогата-ситно 
нарязана:цвят-специфичен,без 
страничен цвят;мирис-без страничен 
мирис - бр.

1436 0 , 5 0

5 Боза- 1 л. - л. 300 0, 5?5
6 Боя за яйца - б цвята в опак. - бр. 20 0,^0
7 Брашно БЯЛО кг. 11510 о р ъ
8 Брашно ДОБРУДЖА кг. 152 о.^ь
9 Брашно ТИПОВО кг. 1 о.яо
10 Брашно ПЪЛНОЗЪРНЕСТО кг. 20 4.40
11 Ванилия 0.002 кг. Съдържание на 

ванилин 100% - бр. 3450 0 ,0/ъ

12 Вино червено тип "София" или 
еквивалентно кутия от 3 л. - кут. бр. 30 С, з  0

13 Грис 1 кг. Цвят -бял до кремав, без 
наличие на тричени части:мирис - 
специфичен за пшеничения грис,без 
мирис на плесен и запарено: хрус 
при сдъвкване де не се усеща -кг.

916 * , ь о

14 Дафинов лист пак. 0.010 -овални 
продълговати листа, цвят - 
бледозелен до зелен,вкус и мирис- 
специфичен,без мирис на мухъл - бр.

185 0, 2 0

15 Джоджен /сух/- пликче 10 гр.-бр. 1150 0 ,

16 „Екстра бяла захар" - кг. 2895



17 Елда - кг. 100 ьмс
18 Жито - кг. 604 4.62
19 Захарин - суитли,термоустойчив 300 

таблетки в кутийка -български или 
еквивалентно- бр.

40

20 Зехтин - Ех1га \/егд!пе - бут. 1 л. - л. 10 и, оо
21 Зехтин -\/егдте - бут. 1 л. - л. 1 ОС
22 Зрял фасул -пак. 1 кг. - без 

начупени зърна и следи от 
вредители, чист без наличие на 
примеси, да отговаря на 1 качество - 
кг.

1277 Ъ ; С> Ь
23 Какао на прах 0,050 кг,- цвят 

светлокафяв с червеникав 
оттенък: вкус-слабо 
нагарчащ,характерен за какаото - 
бп.

742 0 , 5 с

24 Канела светлокафяв цвят,вкус 
леконагарчващ - 0.010 кг. пак. - бр. 841 0,40

25 Кафе леблебия -външен вид ситно 
смляно светло кафява хомогенна 
маса, без страничен привкус и мирис 
- 80 гр. опак. - бр,

1 (9,36

26 Кафе ръж -външен вид ситно смляно 
светло кафява хомогенна маса, вкус 
и мирис- специфични за ръжта без 
страничен привкус и мирис - 80 гр. 
опак. - бр.

1 0, 7 3

27 Картофено пюре - кг. 10
28 Кимион 0.010 кг. пак. - бр. 104 0,4 Ь
29 Копър сух -10 гр. пак.-бр. 120 о,*?
30 Корнфлейкс-кг. 626
31 Кубети /0,045 кг./ опак. - бр. 120 0, Ъ'Ъ
32 Кус-кус -кг. 803 4 ло
33 Леща пакет -0.500 кг.без начупени 

зърна и следи от вредители, чист без 
наличие на примеси, да отговаря на 
1 качество, пак. - бр.

1413

34 Лимонена киселина 0.010 гр. - пак. - 
бо.

215 о, од
35 Лимонов сок 250 мл. - бр. 15 0\ чч
36 Маргарин -ПВЦ-0,500 тип 

"Калиакра" или еквивалентен 40% 
масленост - бр.

700

37 Мая 0,042 кг. Нелепнеща 
повърхност:цвят кремав със синкав 
оттенък:вкус и мирис 
специфични: консистенция 
плътна,слабо трошлива, немажеща 
се - пак. бр.

2123 0,14

38 Макарони - български или 
еквивалентно -пакет 0,400 кг.-цвят 
бял до жълтеникав, без признаци на 
недобро омесване:мирис -свойствен 
без неприсъщи миризми - пак. бр.

1885
о , в ъ

39 Макарони пълнозърнести пакет 
0,400 кг. - бр. 600 0,38



40 Мед - бур. 0.690 кг. без следи от 

захаросване - бр.
553 Ъ М

41 Майонеза 250 гр. - бр. 80 /1, 05
42 Мюсли-кг 302 Ч 30
43 матурална минерална вода бут. 1,5 

л. /тип Горна баня, Хисар от сондаж 
7, Банкя, Предела или 
еквивалентна/ - л.

1650 0, 4 0

44 Нишесте българско 0,100 кг.-вкус 
специфичен, прах с включени 
безвредни бой за хранителни цели, 
не се допуска смесването на отделни 
видове нишесте, боята да отговаря 
на аромата на есенцията, опак. - бр.

5133 0\2Н

45 Овесени ядки-кг. 558 ъ л о
46 Ориз -пак.1кг- да не е брашнясъл и 

да не съдържа живи или мъртви 
вредители,цвят-бял до кремав,без 
мирис на мухьл и запарено.Зелени и 
неолющени зърна не се допускат -

2221 4,65

47 Оцет винен 0,700 гр. -жълто - 
оранжев до винено червен, бистър, 
без утайкажисел вкус характерен за 
оцета - бр.

383 о , / ?

48 Плодов чай - кутия -20 бр.пакетчета 
в кутия -бо.

570 0, Т У
49 Подправки тип „Маги" или 

еквивалентно -зеленчуци - 0,200 кг.- 
пакет. - бр.

20 г , о $

50 Подправки тип „Маги" или 
еквивалентно - пиле - 0,200 кг.- 
пакет. - бр.

1 ; г , о5
51 Плодова заливка /топинг/ 900 гр. - 

бр. 97 Ъ / о о

52 Просо - кг. 10 о,
53 Пудра захар - пак. 0,500 кг.-външен 

вид суха, неслепена, бяла, сладка на 
вкус, чужди примеси не се допускат - 
бр.

177

54 „Рафинирана бяла захар" пак. 1 кг. - 
кг. 875 4, 2,5

55 Слънчогледово олио-бут. ПВЦ- 1 л. с 
мазнина 99.9/100-бистро без утайка- 
цвят светложълт до златисто 
жълт:вкус и мирис, характерни без 
страничен привкус и мирис - л.

2775
2 , Ъ 0

56 Соя - кг. 1360 Ъ;Ъ0
57 Солети /0,050 кг,/ опак.бр. 300 0, IX
58 Сол готварска 1 кг. Цвят бял:вкус- 

чисто солен:мирис не се 
допуска:механични примеси не се 
допускат - кг.

578 о , ъ о

59 Сода амонячна 0.010 гр. - бр. 180
60 Сода бикарбонат 0.080 кг. - бр. 196 0, 14



61 Сок за разреждане 1:5- бут. ПБЦ -
0,5 л. след разреждане еднороден, 
близък до основния цвят на сока, 
вкус и мирис -свойствени за 
съответните плодове - бр.

373 о , $ о

62 Сол едра пак. 1 кг. -кг. 85 0, ъо
63 Спагети - 0,500 кг. - бр. 430 о, 6Т
64 Спагети - пълнозърнести- 0,500 кг. - 

бп.
50 0,

65 Суха сметана - пак. 2,5 гр. - бр. 1 о.съ
66 Фиде пак. - 0,400 кг. българско или 

еквивалентно - бр. 732 0, В 5

67 Царевични пръчици тип „Зрънчо" 
или еквивалентни /0,047 кг./
ППД1Г бп

200 0 , /•*
68 Червен пипер пак. 0,070 кг.-външен 

вид -хомогенен прахообразен 
продукт:вкус-специфичен за смлян 
пипер:без лютивина - пакет - бр.

1642 5$

69 Черен пипер /млян/ пк.10 гр. - бр. 555 о, ач
70 Чубрица -суха -добре изсушена без 

чужди примеси - пакет 10 гр.- бр. 1585 о,1&

71 Яйца кокоши клас А, теглова 
категория „1_" - бр. 65395 о, »5
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