
ДОГОВОР 
за обществена поръчка, чрез публична покана 

Днес, 02.04.2015г., в град Костинброд, на основание чл. 7, т.1, и чл. 101 е от 3011 
от Закона за обществените поръчки между: 

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД, с административен адрес: гр. Костинброд, 
ул. „Охрид" №1, ЕИК 000776363, представлявана от Милен Димитров - кмет 
на общината и Анита ** 2 33/1Д Кръстанова - гл.счетоводител, наричани за краткост 
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна 

и 

2. „КБ ФУУД" ООД, ЕИК:202679840 със седалище и адрес на управление: гр. 
Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид" №2, тел.: 0894 49 94 04, e-mail: office@kbfood.bg 
идентификационен номер по ДДС (ако има регистрация) №BG202679840, 
представлявано от Преслав Максимов в качеството му на управител, определен за 
изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 
публична покана с ID №9039401/04.03.2015г.,наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", 
от друга страна, 

се сключи настоящия договор за обществена поръчка, чрез публична покана, наричан 
по-долу за краткост „Договор", с предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна 
(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата 
(ДЦРДУ)", предоставящ социални услуги към Община Костинброд" 

Страните се споразумяха за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и се 
задължава да изпълни услугата с предмет: Приготвяне и доставяне на готова храна 
(обяд) за нуждите на деца от „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)", 
предоставящ социални услуги към Община Костинброд" 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури и контролира спазването на 
нормативните изисквания към храните, които доставя, както и нормативните 
изисквания за хигиена на храните по време на дистрибуцията им, а именно да отговарят 
на изискванията на българското и европейско законодателство 

(3) Готовата храна следва да се приготвя и доставя всеки ден без почивните и 
празнични дни до „Дневен център за работа с деца на улицата" гр. Костинброд . 

(4) Хранителните продукти следва да бъдат доставяни само с регистрирани по 
реда на Закона за храните (ЗХ) транспортни средства и в уговорените с настоящия 
договор срокове. 

П. СРОК НА ДОГОВОРА. 
СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 2. Срокът на изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано 
от 09.04.2015г. Всички дейности по договора се извършват във времевия диапазон 
между началния и крайния срок за изпълнението му, включително задълженията за 
плащане. 
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Чл. 3 (1) Срокът за изпълнение на отделните заявки е в часовия диапазон от 1 2:30 
часа до 13:30 часа на следващия ден, след получаването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
на заявка за броя требвани деца. 

(2) Заявката за броя требвани деца се подава до 11 часа на предходния ден от 
упълномощените лица от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) Ако изпълнението на отделната заявка е извън часовия диапазон, съгласно 
алинея 1, длъжностните лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да откажат да я приемат. 

Чл. 4. Мястото на изпълнение на поръчката - доставка на приготвената храна 
(обяд) за нуждите на децата ползващи услугите на Дневен център за работа с деца на 
улицата - гр. Костинброд с адрес: гр. Костинброд, ул. „Димчо Дебелянов" № 1. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 5.(1) Твърдата цена за храноден на елно лете е в размер на 
3 3 , а " Чот 5 0 Р 

стотинки) с ДДС за приготвяне и доставка на обяд (включваш предястие, основно ястие 
и десерт). Прогнозен брой на децата - 26. 

(2) Прогнозната стойност на договора е в размер >. 

z / i 3 3 . я л ч _ 

(3) Всички плащания се извършват в рамките на разчетените средства в 
утвърдения годишен бюджет на Община Костинброд за извършване на дейността, 
предмет на настоящия договор. През първата календарна година, плащанията по 
договора ще се извършват в рамките на остатъка от бюджета, предвиден за дейността за 
съответната календарна година. 

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на 
приготвената и доставена готова храна на база установените действително доставени 
количества храна. 

(2) Твърдата цена за храноден на едно дете включва всички разходи по 
изпълнението на услугите, предмет на договора, в това число транспортни разходи, 
осигуровки, разходи за материали, техника, труд и др., както и печалба за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) Изменение на договорената твърда цена за храноден на едно дете от ценовата 
оферта не се допуска за срока на действие на договора, освен ако същата бъде намалена 
в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Общата стойност на извършените и отчетени по настоящия договор заявки, 
не може да надвишава стойността по чл. 5, ал. 1 от настоящия договор. 

(5) В случай, че размера на действително заявените количества на доставките е 
по-малък от предвидения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за компенсиране, под каквато и да било форма на по-малкия обем. 

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за приготвена и доставена храна 
придружена с приемо-предавателен протокол за получените количества. 

(2) В 3-дневен срок от получаване на издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
финансово- отчетни документи упълномощените лица по чл. 11, ал. 1 извършват проверка 
за съответствие с направените заявки. При установяване на разминавания писмено 
уведомяват ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сумата, подлежаща на плащане се 
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изплаща след отстраняване на несъответствията. 

(3) Заплащането на приготвена и доставена храна се извършва по банков път 
въз основа на издадени фактури в срок до 30 /тридесет/ календарни дни след приемането 
на фактурата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) Разплащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, 
с платежно нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощените лица е длъжен: 

1. Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки за броя требвани деца до 11 часа на 
предходния ден за необходимите количества храна, предмет на настоящия договор; 

2. Да приеме заявената храна, ако няма претенции към качеството на 
доставените храна и/или пълнотата на прудружаващите ги документи, в деня на 
доставката. 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок съответното възнаграждение за 
извършената доставка, съгласно чл. 7, ал.З от настоящия договор. 

4. Да осъществява чрез своите контролни органи контрол върху изпълнението на 
договора. 

5. Да съгласува или нанесе евентуални корекции на седмичното меню, което му 
е предоставено една седмица предварително. 

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от посочените в заявката количество 
и вид готова храна по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото 
количество, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 

2. да откаже плащане по представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактура, в която 
единичната цена е различна от предложената твърда единична цена за храноден в 
ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. при виновно забавяне на заявени количества готова храна 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол, който представя за съгласуване от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен в 3 (три)- дневен срок да подпише протокола или 
да възрази писмено. При не постигане на съгласие или не подписване на протокола в 
договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да реализира правата си, заложени в 
чл.15, ал.1. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да доставя в срок и съгласно получените заявки, готова храна, ежедневно в 
работни дни, на следния адрес: гр. Костинброд, ул. „Димчо Дебелянов, между 12:30-13.30 
часа; 

2. Да се спазват физиологичните норми на хранене с потребностите от 
хранителни вещества и енергия; 

3. Изготвяйки предварително седмичното меню да се съобрази с изискването 
за консумация на зеленчуци и плодове, млечни продукти и други богати на белтък 
храни, увеличаване на пълнозърнести храни, ограничаване приема на мазнини, захар и 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
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сол. 
4. Да представя на директора на „Дневен център за работа с деца от 

улицата"(ДЦРДУ) или упълномощено от него лице до ден „Сряда" за утвърждаване, 
предварителното седмично меню за следващата седмица; 

5. При съставяне на седмичното меню, базата му да отговаря на средно 
дневните препоръчителни продуктови набори. Менюто да се изготвя съгласно 
изискванията на Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за балансирано 
и рационално хранене на децата и съгласно Наредба №37/21.07.2009 на Министерство 
на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците. 

6. Да се спазва часовия график за предлаганата храна; 
7. Да се спазва санитарно-хигиенните изисквания при приготвянето на 

храната. 
8. Да се съобразява с изискванията за диетично лечебно хранене за деца и 

ученици, болни от диабет или други заболявания. 
9. Да приготвя храната съобразно рецептурите в „Сборник рецепти за 

ученическите столове и бюфети", одобрен от МЗ одобрен с писмо № 74-01-
73/28.06.2012 г. на МЗ, на Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания 
към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и 
училищата и да съответства на грамажа спрямо възрастовата група на децата. 

10. При изготвянето на менюто задължително да включва ежедневното 
присъствие на месо в едно от ястията - супа или основно; 

11. Да приготвя храната в деня на доставката; 
12. Предлаганата храна да не съдържа генетично модифицирани организми, 

съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните; 
13. Хранителните продукти необходими за приготвяне на храната да 

отговарят на изискванията на Наредба №5/25.05.2006г. за хигиена на храните, 
издадена на основание чл.17, ал.2 от Закона за храните на МЗ и МЗГ, обн. в ДВ 
бр.55/07.07.2006г. в сила от 01.09.2006г. и Наредба №108/12.09.2006г. на МЗГ за 
изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци и 
на изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз респективно 
Регламент 178/2002 и Регламент № 852/2004 (ЕО); 

14. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни; 
15. За всеки доставен пакетиран хранителен продукт (плодове, зеленчуци, 

пакетирани десерти, закуски и др.) да бъдат надлежно етикирани, придружени от 
търговски документ или сертификат за годност, качество и произход или друг аналогичен 
документ, съгласно изискванията на Закона за храните; 

16. Готовата храна да бъде придружена с необходимите документи ; 
17. Храната, която се доставя, трябва да бъде опакована така, че опаковката й да 

предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя органолептичните му 
характеристики; 

18. Да се гарантира пълна подмяна на готовата храна с отклонение в качеството 
срока по чл. 13, ал. 3; 

19. да приема заявките за необходимите количества готова храна, предмет на 
настоящия договор; 

20. да предоставя на упълномощените лица всички придружаващи 
доставката документи съгласно чл. 11, ал. 2 от договора; 

21. да осъществява доставянето на храната само с регистрирани по реда на 
Закона за храните (ЗХ) транспортни средства; 

22. да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица П 0
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време на изпълнението на настоящия договор. 

V. ДОСТАВЯНЕ H ПРЕДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ. 

Чл. 11. (1) Заявената храна ще бъде приемана от длъжностни лица, определени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Храната се приема в разливното помещение на ДЦРДУ срещу стокова 
разписка или търговски документ, след оценяване на съответствието й с изискванията 
на договора и нормативните актове, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
представяне на експедиционен лист, който се подписва от упълномощени лица на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при приемането й. 

(3) Транспортните разходи по доставянето на храната, както и тези по 
разтоварването им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.12 (1) При приемането на храната, длъжностните лица по чл.11, ал.1 
проверяват количеството и документите, придружаващи храната, в присъствие на 
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) При възникване на спор относно качеството на доставената храна, 
контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона, орган в присъствието на 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях 
лица, в същия ден. За арбитражен ще се счита протокола от анализа на оторизирания 
орган или акредитирана лаборатория, като разходите за това са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) При откриването на скрити недостатъци или несъответствия на храната, за 
които представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не са знаели и не са могли да узнаят при 
приемането й, те са длъжни незабавно да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска замяна на храната с нова, ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и не е изпълнил задълженията си, 
посочени в договора и закона. 

(5) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поиска замяна на цялата или част от 
доставената храна на основание чл.12, ал.4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени 
храната с такава съответстваща на изискванията в срок от 30 (минути) от съставянето 
на протокола. 

Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме част или цялата 
доставка ако храната не съответства на предварително одобреното меню, не са 
представени документи по чл. 11, ал. 2 от настоящия договор. За посочените 
обстоятелства се съставя двустранен констативен протокол. 

(2) При рекламация, в която се твърди, че качеството на храната не 
съответствата на нормативните изисквания, страните прилагат чл. 12, ал. 2 от 
настоящия договор. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез лицата по чл.11, ал.1 си запазва правото на 
рекламация и отказ от плащане при установяване на отклонения в количеството и 
качеството на храната въз основа на представените анализи при условията на договора, 
като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 14. (1) Доставянето на хранителните продукти е на риск на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Рискът от случайното погиване или повреждане на хранителните 
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продукти преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който продуктите бъдат 
предадени на лицата по чл.11, ал.1 на посоченото в чл.4 място. 

VII. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

Чл. 15. (1) При забавено изпълнение по конкретната заявка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трикратния размер на 
направените разходи за обезпечаването на тази доставка, от трети лица. Наред с това 
право и независимо от него, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да реализира правата си, 
заложени в чл.21 от настоящия договор. 

(2) При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, 
със седемдневно писмено предизвестие отправено до другата страна /чл.87, ал.1 от 
ЗЗД/. 

Чл. 16. (1) В случай, че с протокол от анализ на акредитирана лаборатория, 
извършен по реда на чл. 12, ал. 2 се установи, че храната не съответства на 
нормативните изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не заплаща стойността 
несъответстващата доставката на готовата храна, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дъллси и 
неустойка в размер 10 % от стойността на несъответстващата доставката на готовата 
храна. 

(2) При рекламация от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по отношение на храна, за 
която по предвидения в договора ред, а именно протокол от анализ на акредитирана 
лаборатория, е установено, че съответства на договорените и нормативно установените 
изисквания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 
действително извършваните разходи по анализите и доставката на стоката, за която е 
предявена необоснована рекламация, както и стойността на новодоставената храна 
съгласно чл.12, ал.5. 

Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и поема за своя сметка всички 
вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнение на договорените доставки, в 
следствие на негови действия или бездействия. 

Чл. 18. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор 
се установяват и събират, съгласно Търговския закон /ТЗ/, Закона за задълженията и 
договорите /ЗЗД/ и Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. 

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

Чл. 19. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени 
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила. 

(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 
договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) 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 срок до 24 (двадесет и четири) 
часа от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи 
обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
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IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 20. Настоящият договор се прекратява: 

1. С изтичане на срока по чл. 2 или с достигане на предвидената в чл. 5, ал. 2 
стойност; 

2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма; 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 

7-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна; 
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на 

едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. С окончателното му изпълнение; 
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 
7. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той 
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 
уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата. 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 24 (двадесет и 
четири) часа в работен ден; 

2. не отстрани в предложения срок в техническото си предложение, констатирани 
недостатъци и/или отклонения от качеството на доставяните хранителни продукти; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора; 
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му; 
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност 

или ликвидация. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 (седем) 
дена предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от 
допълнителна обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите 
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 
одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на договора. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, с превод на български език и са подписани 
от упълномощените лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

а) датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по 

пощата; 
в) датата на приемането - при изпращане по факс или електронна поща. 

(3) Валидни адреси и данни на страните са: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
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тел./факс: 0721 68 701; 0721 
68 777 

e-mail: obshtina@kbrod.net 

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Костинброд, п.к.2230, ул. „Охрид" №2 

тел.: 0894 49 94 04, e-mail: office@kbfood.bg 
(4) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми 

другата в 3 (тридневен срок) от промяната. 

Чл. 24. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия 
си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са 
изпратени на стария адрес. 

Чл. 25. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл. 26. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между 
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния 
съд в Република България. 

Чл. 27. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство. 

Чл. 28. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 

Чл. 29. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително 
уговорени условия, не води до нищожност на други клаузи или на договора като цяло. 

Настоящият договор съставлява 8 /осем/ страници и се подписа в три 
еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения. 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Оферта 
2. Ценово предложение. 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: Ш . 7 . П / . 
Анита Кръстанова 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

ДО 
Община Костинброд 
гр. Костинброд 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с 
предмет: „Приготвяне и доставяне на готова храна (обяд) за нуждите на деца от 
„Дневен център за работа с деца от улицата(ДЦРДУ)", предоставящ социални 

услуги към Община Костинброд 

КБФУУД ООД 
[наименование на участника], 

с БУЛСТАТ/ЕИК/Номер на регистрация в съответната държава 
[BG202679840/202679840], 
регистрирано в [България] 
с данни по регистрацията: [20130724121629], 
регистрация по ДДС: [ДА], 
със седалище [гр. Костинброд, ул. Охрид №2, ет.5, ап.23], 
и адрес на управление [гр. Костинброд, ул. Охрид №2, ет.5, ап.23], 
адрес за кореспонденция: [гр. Костинброд, ул. Охрид №2, ет.5, ап.23], 
телефон за контакт [0894499404], факс [ ], 
електронна поща [office@kbfood.bg], банкова сметка: [BG83RZBB91551004013374] 
представлявано от Преслав Емилов Максимов [трите имена] 
в качеството на управител [длъжност, или друго качество] 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочената поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, изготвено съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя. 

Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия на изпълнение на 
поръчката и всички фактори на оскъпяване, които произтичат от местоположението на 
обекта на поръчката, организационните и техническите изисквания на Възложителя в 
Техническата спецификация, условията на договора и в предложената цена сме отчели 
всички разходи за изпълнение на поръчката в съответствие с посочените изисквания, 
както и всякакви други изисквания в нормативната уредба, които са задължителни за 
спазване при изпълнение на поръчката. 

При формиране на предлаганата цена сме включили всички разходи за 
извършване на услугите, предмет на обществената поръчка, в т.ч. разходи за 
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Предлагаме в качеството си на участник следната твърдо договорена цена: 

Твърдо договорена цена за храноден за дете ползващо услугите на „Дневен център 

за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)" гр. Костинброд (Съгласно ред VI от 

Приложение! ) - ЪЛ . 3 . 3 , ^ ОГП £ 0 П 

2. Начин на плащане - съгласно проекта на договор. 

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото 
приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 
споразумение между двете страни. 

Съгласни сме нашата оферта да бъде валидна за срок от 30 (тридесет) 
календарни дни от датата, определена като краен срок за получаване на офертите при 
Възложителя. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко 
време, преди изтичането на този срок, като при необходимост от страна на 
Възложителя може да удължим срока на валидност на офертата, ако това е необходимо 
за приключване на процедурата. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Приложение 1: Остойностено примерно седмично меню за хранене на деца 
ползващи услугите на „Дневен център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)" 
гр. Костинброд 

Дата 16/03/2015 

Име и фамилия ПреслауМаксимов 

Подпис на лицето 
и печат • % - Jf 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к ъ м 
ОБРАЗЕЦ № 3 

ПРИМЕРНО СЕДМИЧНО МЕНЮ 
ЗА ДЕЦА ПОЛЗВАЩИ УСЛУГИТЕ НА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА ОТ 

УЛИЦАТА (ДЦРДУ)" ГР. КОСТИНБРОД 

ПОНЕДЕЛНИК 
1. Таратор 250 г. 
2. Пиле с ориз 250 г. 
3. Сезонен плод 
4. Питка(пълн.) 50 г. 

Ц пои. - цена на храноден за Понеделник за едно дете 

ВТОРНИК 
1. Пилешка супа 250 г. 
2. Огретен от картофи 250 г. 
3. Плодов крем 100 г. 
4. Питка 50 г. 

Ц вт. — цена на храноден за Вторник за едно дете 

СРЯДА 

1. Крем супа от зеленчуци 250 г. 
2. Пиле с грах 250 г. 
3. Сезонен плод 
4. Питка(пълн.) 50 г. Ц ср. - цена на храноден за Сряда за едно дете 

ЧЕТВЪРТЪК 
1. Супа топчета 250 г. 
2. Филе от риба с гарнитура 250 г. 
3. Печена тиква 100 г. 
4. Питка 50 г. 

Ц чет. - цена на храноден за Четвъртък за едно дете 



ПЕТЪК 
1. Супа леща 250 г. 
2. Мусака 250 г. 
3. Мляко с ориз 150г. 
4. Питка(пълн.) 50 г. 

Ц пет. - цена на храноден за Петък за едно дете 

Твърдо договорена цена за храноден на дете посещаващо „Дневен център за 
работа с деца от улицата (ДЦРДУ)" гр. Костинброд съгласно методиката за 
оценка ( Ц г а . = ( Ц „ о н + Ц в Г . + Ц с Р + Ц ч с т . + Ц п с т . ) / 5 ) е в размер на , 

Забележка: Твърдо договорената цена за храноден за дете посещаващо „Дневен 
център за работа с деца от улицата (ДЦРДУ)" гр. Костинброд се получава средно 
аритметично на база предложените цени от участника за всеки ден от примерното 
седмично меню включващо еднократно хранене на децата с доставка веднъж дневно в 
работни дни на тристепенно обедно меню включващо: супа, основно ястие и десерт. 

X c ^ S t b t f u $ Т & - с а - с ъ т а ^ с и о 3 3 , 

Дата 16/03/2015 

Име и фамилия Преслав Максимов 

Подпис на лицето 
и печат 
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Декларация 
по чл. 47, ал. 5 от ЗОТТ 

Подпис 

с адрес:..Ь./!.-.. 

качеството си 

на 

It ? 

..., , лична карта 
от МВР - гр. С г ф ф л ^ . , в 

щ представляващ обединението/ 

със седалище 

вписано в ть 
ф.д. № 

«V 4 
пение WL.-A'^ 

окръжен съд с решение по 
ция по^ вписванията, с данъчен № 

0 , участник в обществена 
поръчка, провеждана по реда на глава „осем , чл. 101а, във връзка с чл. 14, ал. 4 от ЗОП 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23 а от Допълнителните разпоредби на 
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност 
в организацията на Възложителя. 

2. Не съм сключил договор/представляваното от мен лице не е сключило договор с 
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси. 

За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

гр. OL 

дата 

ДЕКЛАРАТОР: 

Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки "Свързани лица" са: а) 
роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по 
сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д) 
съдружници; е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; ж) дружество и лице, 
което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са 
свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява 
правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

При същите условия декларацията се подписва от всеки подизпълнител, а когато участникът е 
обединение, който не е юридическо лице - от всеки член на обединението. 


