Образец № 1
До:
ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”
село Склаве
От:
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […],
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в
качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за
кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

ОФЕРТА
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ ”Великденче”, село
Склаве” , за участие по позиции…………………………………………
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от Вашата публична покана,
получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и
потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на изискванията и условията посочени в нея.
Същото доказваме с документите посочени в Приложение Nо.1 към
настоящата оферта – “Списък на документите, съдържащи се в офертата”.
1. С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Великденче” село
Склаве
2. Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас процедура, както и с изискванията на ЗОП. Съгласни сме
с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
3. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на
договора за изпълнение настоящата оферта ще представлява споразумение
между нас и възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от
нашата гаранция за участие.
4. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията,
поставени от възложителя за изпълнението на поръчката.
5. Декларираме че всички артикули които ще доставяме отговарят на
нормативните изисквания и по специално на Закона за храните /изм. ДВ.
бр.8 от 25 Януари 2011г./ и Наредба № 9 от 16 септември 2011 година за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните
предлагани в детските заведения и училищата на МЗХ.

Приложения - Съгласно списък на документите, съдържащи се в офертата.
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

Образец № 2
Приложение
1
офертата

към

До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
От:
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […],
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в
качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за
кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти по
обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче с БУЛСТАТ: 000017583, адрес:
община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.
N

Документ

Вид и количество на
документите
Колич. Оригинал /
заверено
копие

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
* Участникът може да добавя редове при необходимост
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________

Длъжност __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

Образец №3
До:
ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”
село Склаве
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
за участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти по
обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес:
община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

1. Фирма /наименование/ на кандидата :
..........................................................................................................................................
2. Седалище и адрес на управление :
..........................................................................................................................................
БУЛСТАТ : ......................................................................................................................
Рег № по ЗДДС : .............................................................................................................
Телефон : .........................................................................................................................
Факс : ...............................................................................................................................
Електронен адрес : .........................................................................................................
3. Адрес за кореспонденция :
.........................................................................................
4. Лице за контакти : ......................................................................................................
Длъжност ...........................................................................................................................
Телефон .............................................................................................................................
Факс
....................................................................................................................................
5. Лични данни :
ЕГН .....................................................................................................................................
Лична карта №..................................., изд. на .............................. от .............................
..............................................................................................................................................
Титуляр на сметката
...............................................................................................................................................
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

Образец №4
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1,т.1, ал. 2 от ЗОП
от ___________________________________________________, с ЕГН_______________, лична карта №
_____________, изд. на __________ от _____________, гр.____________, с постоянен адрес: гр.
________________, община ______________, ул. ______________ №_____, в качеството си на
______________________(изписва се длъжността) на
___________________________________ (изписва се името на дружеството), с ЕИК ___________________ със
седалище: гр. _________________,община, ___________________, ул. __________________________№_____,
кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни продукти

по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес:
община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.
ДЕКЛАРИРАМ:
I. По чл.47, ал.1 от ЗОП, точки:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс.
2. Представляваният от мен кандидат не е обявен в несъстоятелност;
3. Представляваният от мен кандидат не е в производство по ликвидация или в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;
II. По чл.47, ал.2 от ЗОП, точки:
1. Представляваният от мен кандидат не е в открито производство по несъстоятелност, и не е сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон.
2. Не съм лишен от правото да упражнявам определената професия или дейност съгласно законодателството на
държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в
областта на отбраната и сигурността.
2а. Представляваният от мен кандидат не е виновен за неизпълнение на задължения по
договор за обществена поръчка, включително по отношение на сигурността на
информацията и сигурността на доставките в поръчки по чл.3, ал.2, доказано от
възложителя с влязло в сила съдебно решение.
4. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния
кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл.172 от
Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
5. Не съм осъждан с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки.
6. Представляваният от мен кандидат не е установен от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на
класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително разузнавателни средства,
че не притежава необходимата надеждност, която изключва заплаха за националната сигурност.
Дата: ____________ г.
.

Подпис и печат: _________________
_______________________________
/име и фамилия/
_______________________________
/длъжност/

Образец №5
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
от ___________________________________________________, с
ЕГН_______________, лична карта № _____________, изд. на __________ от
_____________, гр.____________, с постоянен адрес: гр. ________________, община
______________, ул. ______________ №_____, в качеството си на
______________________(изписва се длъжността) на
___________________________________ (изписва се името на дружеството), с ЕИК
___________________
със
седалище:
гр.
_________________,община,
___________________, ул. __________________________№_____,
кандидат в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на
хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче с БУЛСТАТ:
000017583, адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

ДЕКЛАРИРАМ:
ІІІ. По чл.47, ал.5 от ЗОП, точки:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на
ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата
организация;
2. Представляваният от мен кандидат/участник не е сключил договор с лице по чл. 21
или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Информация за посочените от мен обстоятелства се съдържа в:
..............................................................................................(изписват
се
публичните
регистри)
или
може
да
Ви
бъде
предоставена
служебно
от:
.........................................................................(изписва се компетентния орган, който
съгласно законодателството на държавата, в която кандидаттът е установен, е
длъжен да предостави информация за тези обстоятелства).
Забележки:
1. Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 и 8 от ЗОП.

Подпис и печат: _________________
Дата: ____________ г.
_______________________________
/име и фамилия/
.
_______________________________
/длъжност/

Образец № 6
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1 т. 6 от ЗОП
Долуподписаният/-ната/
…………………….…………………........…………..…………..……..............................

(трите имена)
л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............
В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на
директорите)
на ………………………………………………………….........………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
………………...…………………………………………………………………….....……

регистриран по фирмено дело № ................ по описа за .......................... г. на
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление
..............................................................................................................................- участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. При изпълнението на горецитираната обществена участникът, който
представлявам, няма да използва/ще използва подизпълнители;
(ненужното се зачертава)
2.Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:.........................................................................,
(изписват се наименованията на фирмите на
подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие
за участие в процедурата и са представлявани
от...............................................................................,
(изписват се трите имена, данни от документ за самоличност и
адрес)
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните:
Наименование на
Обхват на дейностите,
Размер на участието на
подизпълнител
които ще извършва
подизпълнителя в
общата цена на
предложението (в %)

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде
.........% от общата стойност на поръчката
5. Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения
подизпълнител/посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и
работа.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата ………………

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
/подпис и печат/

Образец № 7
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 93, ал.1, чл. 94 и чл. 96, буква “а” от Регламент
(ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС, приложим към общия бюджет
на Европейските общности
Долуподписаният/-ната/
…………………….…………………........…………..…………..……..............................
(трите имена)
л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............
В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на
директорите)
на ………………………………………………………….........………………………..…
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
………………...…………………………………………………………………….....……
регистриран по фирмено дело № ................ по описа за
..........................
г. на
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление
..............................................................................................................................Участник
в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.
ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:
1. че по отношение на представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата
предвидени в чл. 93, ал.1 от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на
ЕС, приложим към общия бюджет на Европейските общности.
2. че по отношение на представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата
предвидени в чл. 94, от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС,
приложим към общия бюджет на Европейските общности.
3. че на представлявания от мен участник не е наложено наказание на основание на
чл. 96, буква „а” от Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета на ЕС,
приложим към общия бюджет на Европейските общности.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя
незабавно при настъпването им.
При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства .
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
Дата ………………

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
/подпис и печат /

В случай че участникът е обединение от няколко лица, декларацията се представя за всяко
едно от тях от лицата по предходния пункт. Декларацията се представя и от
подизпълнителите.
1

Образец № 8
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният/-ната/
…………………….…………………........…………..…………..……..............................

(трите имена)
л.к.№……………..…….…......, издадена на ………...…......……………….……год.
от…………………..…..................................., с ЕГН ........................................................
жител на гр. ……………………………Община………………..………………….…..
адрес: гр. …………………………………..Община ………………..…………….……
ул. …………………..……………..№ ……, бл. №…………, ет. ………, ап. ...............
В качеството ми на ……….……….………………....………….…..........……………..

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на
директорите)
на ………………………………………………………….........………………………..…

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)
………………...…………………………………………………………………….....……

регистриран по фирмено дело № ................ по описа за .......................... г. на
...................................................... окръжен съд, със седалище и адрес на управление
..............................................................................................................................подизпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка
на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче с
БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№
27.

Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество:
……………………………………………………....................
(посочете юридическото лице, което представлявате)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
..............................................................................................................................
(посочете участника, на който сте подизпълнител)
при изпълнение на горепосочената поръчка.
2. Вида и дела н дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
Наименование на
Обхват на дейностите,
Размер на участието в
подизпълнител
които ще извършвам
общата цена на
предложението (в %)

(избройте конкретните части техния дял от предмета на обществената
поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)
3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.4 от Закона за обществените
поръчки, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на
посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като участник в
горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
4. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме
следните документи:
4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние
/регистрация № ……...............от ……………..................г. или еквивалентен документ
съгласно националното законодателство на чуждестранните лица.
4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно
вида и дела на нашето участие:
………………………………………………………………………………………………
…
4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно
вида и дела на нашето участие:
………………………………………………………………………………………………
…
4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие,
като изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и
подпишат такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);
5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата
документация
за
участие………………………………………………………………………..
Задължавам се да уведомя ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили
промени в декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването
им.
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.

Дата ………………

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
/подпис и печат /

Образец № 9
До:
ОДЗ”Великденче”
село Склаве
От:
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […],
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в
качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за
кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]
СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ДОГОВОРИ ЗА ДОСТАВКА НА…………………..,
ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

№

Възложител

Предмет
на
договора
за
доставка

Стойност
на
договора
в лв. без
ДДС

Период на изпълнение

* Участникът може да добавя редове при необходимост
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

/ попълва се толкова пъти, колкото са
участва/

обособените позиции за които се

Образец № 10
До:
ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ”
Село Склаве
От:
[наименование на участника], със седалище […] и адрес на управление […],
регистрирано [данни за регистрацията на участника], ЕИК/БУЛСТАТ/номер на
регистрация в съответната държава […], представлявано от [трите имена] в
качеството на [длъжност или друго качество], регистрация по ДДС: […], адрес за
кореспонденция: […], телефон за контакт […], факс […], електронна поща […]
СПИСЪК НА ЕКИП ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ ЛИЦА, КОИТО ЩЕ БЪДАТ
АНГАЖИРАНИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче „ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

№

Трите имена на
лицето

Описание на
трудовото
правотношение на
експерта

Образование и
квалификация

Опит, свързан с
предмета на
процедурата
(бр. години, изброени
обекти)

* Участникът може да добавя редове при необходимост
Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия __________________________
Подпис на упълномощеното лице __________________________
Длъжност __________________________
Наименование на участника и печат __________________________

/ попълва се толкова пъти, колкото са
участва/

обособените позиции за които се

Образец № 10 А

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/.................................................................................................
...............,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
....................................................................................................
(посочва
се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на
управление:
…………………
...................................................................................................................................................
. ........... - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Великденче” село
Склаве.
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(посочете № и име на обособената/те позиция/и, за която/които участва
участникът)
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваното от мен дружество притежава разработена и внедрена
НАССР система за управление безопасността на храните.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация
подлежа на наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:..............................2015 год.
..........................................
Име, подпис и печат

Образец № 11
До:
ОДЗ”Великденче ”
село Склаве
ДЕКЛАРАЦИЯ*
Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта №
....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в
качеството
ми
на
........................................................
на
............................................................................... - (посочете длъжността)
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет: „Доставка на храни и хранителни
продукти за нуждите на ОДЗ „Великденче” село Склаве

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Участникът................................................................................................................
(посочете фирмата на участника),

който представлявам, приема напълно всички условия в проекта на договор за възлагане на
обществената поръчка, както и всички изисквания и условия, посочени в тази документация,
при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).

Дата ………………

*

ДЕКЛАРАТОР: ..............................
/подпис и печат /

Декларацията се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)
(образец №12)

ДЕКЛАРАЦИЯ
съдържаща, списък на собствено и наето техническо оборудване и складови бази, необходими
за изпълнението на поръчката

Долуподписаният/ата/......................................................................................
..........,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и
адрес
на
управление:
…………………...................................................................................................
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, при условията и
реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14,
ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет “Доставка на
хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ:
000017583, адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

Декларирам, че:
Представлявания от мен участник разполага със следните обекти, оборудване
и транспортни средства необходими за изпълнението на поръчката
№

Вид и описание

......
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.
Приложения: 1.Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за
регистрация на обекта (обектите), с които участника разполага, за
производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката –
заверено от участника копие;
2. „Удостоверение за регистрация на транспортното средство” от ДВСК – за хладилните автомобили и
„Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РЗИ - за автомобили, които ще се използват за превоз на
хранителни продукти.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.
Дата:..............................2015год.
.....................................
Име, подпис и печат

Утвърдил:……………………………..
(Светла Граматикова - директор)
(образец № 13)

До ……………………………………
Гр……………………………
/име и адрес на Възложителя/

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА
за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл.
14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет “Доставка на хранителни

продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.
От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........

1. Приемаме срока за изпълнение на поръчката

2.

Срок

за

изпълнение

да е до 12 месеца

на

конкретната

доставка

..............(............................словом ) часа.
3.Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци,
установени при предаването на хранителните продукти или по-късно появили се
скрити недостатъци.
4. В случай на рекламация ще заменим доставените некачествени /в намалено
количество/ хранителни продукти в срок до ..............(....................................словом)
часа след получаване на уведомяването.
5. Извършените доставки да бъдат заплащани от Възложителя в срок до 60
дни, след изтичане на месеца в който са извършени доставките, за които е
представена фактура.
6.

Други

условия

(ако

има

такива):

…………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...........
................
7. Доставените хранителни продукти ще бъдат съпроводени със сертификат за качество и
съобразени със Закона за храните, БДС, Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните, БДС,

Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските
заведения и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността на качеството
на храните, предлагани в детските заведения и училища, като транспортът на хранителните продукти
ще се извършва с посочените в офертата моторни превозни средства, притежаващи удостоверения за
регистрация от съответните органи в зависимост от вида на стоката, която транспортират - РЗИ,
ДВСК, в съответствие с изискванията на Възложителя.
Дата:…………………….

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)

Подпис и печат:……………………..

(образец №14)

СПРАВКА
за общия оборот и оборота от доставки с подобен предмет за
последните три години на
________________________________________________________________________

(наименование на участника)
Годишен оборот за всяка от последните три години:
ГОДИНА
Годишен оборот ( в лв.)

2012г.

2013г.

В това число от доставки с подобен предмет:
ГОДИНА
2012г.
2013г.
Годишен
оборот
от
доставка на хранителни
продукти ( в лв.)

2014г.

2014 г.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.

Дата:..............................2015 год.
Декларатор:………………

Утвърдил:……………………………..
(Светла Граматикова - директор)

(образец № 15 )
ДЕКЛАРАЦИЯ
за изпълнените договори с подобен предмет на доставка през последните 3
години, включително вида на извършените доставки, стойностите и възложителите
Долуподписаният/ата/................................................................................................,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността) на
....................................................................................................
(посочва
се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и адрес на
управление:
…………………................................................................................................... - участник
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, при условията и реда на глава осма "а"
от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична
покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите на

ОДЗ „Великденче с БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански,
ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

село Склаве ,

Декларирам, че:
Представлявания от участник през последните три години е изпълнил следните
основни договори за доставка на хранителни продукти, с вид и качество, съгласно
Техническата спецификация.
№ по
ред

Предмет на договора

Начална и
крайна дата
на изпълнение
на договора

Стойност на
договора в
лева без ДДС

Възложител –
адрес, телефон,
факс, електронна
поща

1.
2.
3.
……
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни.
Приложения: 1. Заверени от участника минимум 3 (три) препоръки за добро
изпълнение, включващи информация за предмета на договора, стойността му, датата
и мястото на изпълнение.
2. В случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните
продукти, участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ
минималните изисквания за обособената позиция ( напр. копия от договори,
складови разписки, фактури и др.)
Дата:..............................2015 год.
..........................................
Име, подпис и печат

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)

(образец №16)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/......................................................................................
...,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и
адрес на управление: …………………....................................................- участник
в процедурата за възлагане на обществена поръчка, при условията и реда на
глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2
от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

Декларирам, че:
При изпълнението на поръчката няма да използвам подизпълнители.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за
посочване на неверни данни.
Дата:..............................2015 год.

..........................................
Име, подпис и печат

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)
(образец №17 )

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/......................................................................................
...,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и
адрес
на
управление:
…………………..................................................................................... - участник в
процедурата за възлагане на обществена поръчка, при условията и реда на
глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2
от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет “Доставка на хранителни
продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

Декларирам, че:
1.При

изпълнението

на

горепосочената

обществена

поръчка

ще използвам

подизпълнители.
2.Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е …………. % от
общата стойност на поръчката.
3.Подизпълнителят/ите ще извършват следните видове работи:
3.1………………………………………..
3.2………………………………………..
3.3………………………………………..
4. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и условията на процедурата и
са дали съгласие за участие в нея.
Приложение: Декларация от подизпълнителя/ите - ……………..бр.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.

Дата:..............................2015 год.

..........................................
Име, подпис и печат

Утвърдил:……………………………..
(Светла Граматикова - директор)
(образец №18)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/......................................................................................
...,
в качеството на ............................................................ (посочва се длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се
наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и
адрес
на
управление:
…………………...................................................................................................
участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка, при условията и
реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14,
ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет“Доставка на
хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ:
000017583, адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

Декларирам, че:
1.Изразявам
съгласието
си
представлявания
от
мен
…………………………….. /наименование на подизпълнителя/ да участва като
подизпълнител на ……………. при изпълнение на обществената поръчка с
посочения по – горе предмет.
2.Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на
участието ни в % са, както следва: ……………………………., изброяват се
конкретните части и техния обем от предмета на поръчката, които ще бъдат
изпълнение от подизпълнителя.
3.Запознати сме и заявяваме желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни
данни.

Дата:..............................2015 год.

..........................................
Име, подпис и печат

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)

(образец №19-1)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обособена позиция №1 :
МЕСО, МЛЯКО, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл.
14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет “Доставка на хранителни

продукти по обособени позиции, за нуждите на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583,
адрес: община Сандански, село Склаве , ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.
От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения
предмет ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както следва:

Продукти

Мярка

1.
2.

Пиле/замразено/

3.

Пилешко
замразено

4.

Телешко
охладено

5.

Свинско
месо кг.
охладено – шол
Мляно месо / 60% кг.
телешко месо +
40% свинско месо/
Свински
кг.
кренвирши
пушени
Шпекон салам сух
кг.
Шунка
кг.
Прясно мляко л
кг..

6.

7.

8.
9.
10.

кг.
бутчета- кг.

Пилешки
бълг. замразени

Количество
в кг.

250 кг.
150кг.

филе кг.

30 кг.

месо кг.

80 кг.
150 кг.
150 кг.
40 кг.
30 кг.
30кг
2500 л

Единична
Обща
Цена
без Стойност без
ДДС
ДДС

11.

Кисело мляко 3.6% кг.
400 гр.

12.

Кисело мляко
коф. 400 гр.

13.

Сирене – краве узряло
бълг. Кг.
Кашкавал – краве 8
узрял/ бълг.кг.
Извара от краве мляко
Краве масло – 125 гр.
Бълг.пак.

14.
15.
16.

кг.

1000
кофички
1200
кофички
300 кг.

кг.

80 кг.

кг.
бр..

30 кг.
1000 бр..

2% кг.

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника
единични цени за всеки артикул:
Указания за подготовка на офертата:
Посочената единична цена трябва да е крайна – БЕЗ ДДС.

Дата:…………………….
Подпис

и

печат:……………………..

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)
(образец №19-2)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обособена позиция №2
ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ – ЗИМА от м. ноември - м. май

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична
покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите
на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански, село Склаве ,
ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както
следва:
№

Продукти

Мярка

Количество
в кг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Портокали
Мандарини
Лимони
Банани
Ябълки
Круши
Грозде
Киви

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

400 кг.
400 кг.
10 кг.
350 кг.
350 кг.
100 кг.
100 кг.
100 кг.

Единична
обща
цена
без стойност без
ДДС
ДДС

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Домати
Краставици
Моркови
Зеле
Спанак
Картофи
Кромид
Репички
Магданоз
Копър
Сусам- кг
Праз
Марула
Тиква цигулка
Пресен кромид вр.
Орехови ядки

кг.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
връзки
връзки
връзки
кг.
кг.
бройка
кг
връзки
кг.

60 кг.
60 кг.
100 кг.
300 кг.
20 кг.
300 кг.
100 кг.
100 вр.
60 вр.
30 вр.
2 кг.
30 кг.
200 бр.
80 кг.
30 вр.
10 кг.

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника
единични цени за всеки артикул:
Указания за подготовка на офертата:
Посочената единична цена трябва да е крайна - без ДДС.

Дата:…………………….

Подпис и печат: ……………………………

Утвърдил:……………………………..
(Светла Граматикова - директор)
(образец №19-2)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обособена позиция №2
ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ –ЛЯТО

от м. юни до м. октомври.

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична
покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите
на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански, село Склаве ,
ул.”Веселин Бабалеев ”№ 27.

От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както
следва:
№

Продукти

Мярка

Количество
в кг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Диня
Пъпеш
Портокали
Лимони
Ябълки
Круши
Праскови
Кайсии
Сливи
Грозде

кг
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

600 кг.
300 кг.
60 кг.
5 кг.
250 кг.
100 кг.
150 кг.
90 кг.
100 кг.
150 кг.

Единична
обща
цена
без стойност без
ДДС
ДДС

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27

Череши
Ягоди
Домати
Краставици
Чушки
Моркови
Зеле
Магданоз
Спанак
Картофи
Зелен фасул
Кромид
Орехови ядки
Копър
Тиквички
Сусам
Банани

кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
връзки
кг
кг.
кг.
кг
кг
връзки
кг.
кг
кг

80 кг.
50 кг.
200 кг.
200кг.
80 кг.
100 кг.
300 кг.
80 вр.
20 кг.
300 кг.
30 кг.
100 кг
10 кг.
30 вр.
30 кг.
2 кг.
150кг.

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника
единични цени за всеки артикул:
Указания за подготовка на офертата:
Посочената единична цена трябва да е крайна - без ДДС.

Дата:…………………….

Подпис

и

печат:…………

(образец № 19-3

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обособена позиция №3: ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Пакетирани изделия и консерви
за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична
покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите
на ОДЗ „Великденче“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански, село Склаве ,
ул.”Веселин Бабалеевп ”№ 27.

От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както
следва:
№

Продукти

Мярка

Количество
в кг./л/ бр.

1
2

Захар кристална
Захар пудра пакети
от 0.500гр.
Боб
Леща
Ориз
Грис пакет
Фиде пакет – 400гр.
Кус кус пакет от 400
гр.
Макарони пакет от
400гр.
Юфка пакет от
400гр.
Спагети пакет от 500
г
Пшеница

кг.
бр.

350 кг.
20 бр.

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.

150 кг.
100 кг.
160 кг.
90 кг.
250 бр.
120 бр.

бр.

120 бр.

бр.

120 бр.

бр.

60 бр.

кг

180 кг

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Единична
Обща
цена
без стойност без
ДДС
ДДС

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Бисквити 330 гр.
Пакет
Бутер тесто пакет
бр.
Обикновени чаени
бисквити .
Халва бр
Точени кори пакет
бр.
Мая бр.
Галета бр.
Локум бр.
Пчелен мед буркан 800гр..
Шоколад 100 гр.

бр.

250 бр.

бр.

50 бр.

бр.

150 бр.

бр.
бр.

50 бр.
100 бр.

бр.
бр.
бр.
кг.

200 бр.
20 бр.
60бр.
50 бр..

бр.

100 бр.

Течен шоколад коф.
1 кг..
Боза л
Натурален сок -100%
без захар
Яйца клас А
Джоджен бр.
Чубрица
Червен пипер
Кимион бр.
Сода бикарбонат 100 гр.
Микс от подправки
за супи бр.
Нишисте бр.
Чай билков
пакитирин бр.
Олио л
Оцет 0.7 л.
Сол
Грах замразен
Зеленчуков микс
замразен
Ванилия бр.
Канела бр.
Какао бр.
Лимонена киселина
Замразена царевица
Елда
Овесени ядки
Корнфлейкс
Масклини
Мюсли с плодове
Бакпулвер бр.
Дафинов лист бр.
Лютеница буркан
310 гр.

бр.

30 бр.

литри
бр.

200 л.
200бр.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

4000 бр.
80 бр.
80 бр.
80 бр.
80 бр.
30 бр.

бр.

50 бр.

бр.
бр.

800 бр.
50 бр.

л
бр.
кг.
кг.
кг.

350 л
70 бр.
150 кг.
100 кг
80 кг

бр.
бр
бр.
бр.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг
бр.
бр.
бр.

250 бр.
30 бр.
20 бр.
10 бр.
20 кг
20 кг.
20 кг.
80 кг
50 кг.
80 кг
100 бр.
30 бр.
250 бр.

53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Гъби буркан 720 гр.
Червени домати 720
гр. буркан
Доматено пюре 720
гр. буркан
Кисели краставички
720 гр. буркан
Брашно тип 500
Паприкаш буркан
Сладко 360 гр.
буркан
Зелен фасул 720 гр.
буркан
Риба скумрия без
глави
Филе хек
Скумрия филе

бр.
бр.

24 бр.
100 бр.

бр.

150 бр.

бр.

60 бр.

кг.
бр.
бр.

350 кг.
50 бр.
70 бр.

бр.

40 бр.

кг.

60 кг.

кг.
кг.

200 кг.
150 кг.

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника
единични цени за всеки артикул:
Указания за подготовка на офертата:
Посочената единична цена трябва да е крайна без ДДС.
Дата:…………………….

Подпис и печат:……………………..

Утвърдил:……………………………..
( Светла Граматикова - директор)
(образец №19 -4)

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обособена позиция №4: Хляб и хлебни произведения
за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на
обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична
покана с предмет “Доставка на хранителни продукти по обособени позиции, за нуждите
на ОДЗ „Великденч“ с БУЛСТАТ: 000017583, адрес: община Сандански, село Склаве ,
ул.”Веселин Бабалеевп ”№ 27.

От …………………………………………………………………………………....
седалище и адрес на управление ……………………………………….................
вписано в Търговския регистър при ………………………………………………
по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ………………
представлявано от ……………………………………………………………...........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
горепосочения предмет ДЕКЛАРИРАМ:
1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата.
2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както
следва:
№

Продукти

1.

Хляб „Стара
загора”- стандарт
Хляб пълнозърнестстандарт
Хляб типовстандарт
Козунак бр.

2.
3.
4.

Мярка

Количество
в кг.

бр.

1300 бр.

бр.

900 бр.

бр.

900 бр.

бр.

30 бр.

Единична
Обща
Цена
без Стойност
ДДС
без ДДС

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника
единични цени за всеки артикул:
Указания за подготовка на офертата:
Посочената единична цена трябва да е крайна без ДДС.
Дата:…………………….

Подпис и печат:…………………….

Образец № 20
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

№ ……………………..
Днес, ............................ г., в село Склаве, община Сандански, между:

1. ОДЗ”ВЕЛИКДЕНЧЕ” село Склаве с адрес на управление и регистрация : село
Склаве ул.”Веселин Бабалеев № 27” , ЕИК: 000017583, представлявана от Светла
Граматикова – Директор
и Катя Ангелова–
счетоводител, наричана по-долу
Възложител.
и

...............................................,
със
седалище
и
адрес
на
управление
.................................................................., с ЕИК по Булстат № ..........................,
представлявано от ........................................................... - ..............................., наричано по-долу
за краткост Изпълнител, от друга страна,
се сключи настоящия договор:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага , а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извършва
периодични доставки на……………………………за нуждите на ОДЗ” Великденче” с.
Склаве в срок до ……………………………… часа от подаване на заявката.
Чл.2./1/ Параметрите на стоките са посочени в офертата на изпълнителят, която е
неразделна част от договора.
/2/ Артикулите предмет на настоящият договор отговарят на изискванията на
НАРЕДБА № 9 ОТ 16 СЕПТЕМВРИ 2011 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В
ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА/ в сила от 20.09.2011 г./,издадена от
Министерството на земеделието и храните, Обн. ДВ. бр.73 от 20 Септември 2011г.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3 (1) Общата стойност на договора за доставка на храните е ..............................
(..............................................................) лева без ДДС и ................................................
(...................................................) лева с ДДС.
(2) Тази стойност включва и транспортни разходи, както и всички такси
действащи към момента на доставката.
(3) Плащането се извършва чрез банков превод по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) работни дни от представянето на оригинална
фактура и подписването на двустранен приемо-предавателен протокол, които се
представят в последния работен ден на всеки месец.
Разплащателната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
Банков код:......................
Банкова сметка:..............................
Банка:...............................................
Град/клон/офис:.............................
(4) Стоките предмет на настоящият договор се доставят при следните
количества и единични цени :
…………………………………………………………………………………………….

IІI СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 4 Настоящият договор се сключва за срок една година считано от датата на
писмено уведомление от страна на Възложителя.
ІV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой
риск стоките в оригинална опаковка с ненарушена цялост.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по
доставката до место изпълнението.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва условията и срока на доставка по
настоящия договор и предаде стоките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с приемо-предавателен
протокол.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката до обекта със запазена
цялост на опаковката, етикирана и маркирана с дата на производство и срок на годност,
минимум до датата на консумация..
Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави артикулите предмет на
настоящият договор в състояние, качество, пакетиране и състав отговарящи на ЗХ и
НАРЕДБА № 9 от 16 септември 2011 Г. за специфичните изисквания към безопасността
и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за приемането на доставката.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на доставката чрез
определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното
възнаграждение за извършената доставка, при условията на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените СТОКИ, чрез
подписване на приемо - предавателен протокол.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за
изпълнената доставка, при условията и в срока съгласно чл. 3 от настоящия договор.
Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществи доставката в срок и
без отклонения.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от изискванията за
доставката по чл. 1 от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество СТОКИ,
както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите
задължения съгласно договора.
VI. ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА
Чл.14(1) Приемането на доставените количества СТОКИ се извършва в момента на разтоварването
им.
Чл.15 Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят в тридневен срок от
откриването им, но не по-късно от 1( един ) месец, считано от датата на доставката.
Чл.16 В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна организация в
присъствието на представители на двете страни, за което се съставя надлежен протокол.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ
Чл. 17 (1) Настоящият договор се прекратява:
а) с изпълнение на всички задължения на страните;
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено, при условие, че с това не се нарушават
изискванията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената доставка.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено предизвестие в
следните случаи:
а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото количество стоки в
сроковете, договорени между страните;
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 40(четиридесет), дни, считано от датата
на влизане в сила на настоящия договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди от сключването на
договора.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако изпълнителя
доставя стоки , неотговарящи на изискванията на Наредба № 9 от 16 септември 2011 Г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата и на ЗХ.
Чл.18. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 2 % върху
стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 5 % от стойността по договора.
Сумата се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при изплащането й.
Чл.19. При забава в плащането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 2%, но не повече
от 5 % от стойността по договора. Сумата се добавя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към уговореното възнаграждение
при изплащането му.
Чл.20. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната
стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.21.(1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
размер на 3/ три/ % от стойността му, представляваща ..................... (......................................................... ) лв.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя парична сума или банкова гаранция за изпълнение на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия договор, без да дължи
лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок от 15 (петнадесет) работни дни след приключване на настоящия договор.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса на неговото
изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за решаване от компетентен съд.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора или част от нея в случай, че
при изпълнението на договора Изпълнителят е допуснал частично изпълнение или неизпълнение на
задълженията си, което е установено по надлежния ред от съставена комисия
ІХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.22. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява информация за
другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
Чл.23. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да бъдат в
писмена форма.
Чл.24. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на друга клауза
или на договора като цяло.
Чл.25. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван.
Чл.26. Неразделна част от настоящия договор е офертата на Изпълнителя.
Чл.27. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Директор ОДЗ”Великденче ”

/ Светла Граматикова /
Счетоводител:
Съгласувал: Емилия Цекова – юрист

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
УПРАВИТЕЛ:

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ
ОДЗ « Великденче « село Склаве , община Сандански
е- mail: svetlagramatikova63@abv.bg За контакти: 0894485917, 0886656571
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР НА ОДЗ
„Великденче”с. Склаве
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКАТА С ПРЕДМЕТ: ”Доставка на храни и
хранителни продукти за нуждите на ОДЗ” „Великденче”с. Склаве, общ. Сандански през

2015г.
Храните и хранителните продукти, се доставят франко склада ОДЗ”
„Великденче”с. Склаве, с МПС, отговарящи на изискванията на БАБХ за превоз на

съответния вид храни.
В склада на ОДЗ „Великденче” с. Склаве - краен получател, се доставя и
приема само продукция, която отговаря на изискванията на БДС, отраслови норми на
съответния производител, Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и
детските кухни, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата
изд. от МЗХ, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена на основание
чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба №16/28.05.2010 г. за изискванията за
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ,
Наредба № 21/15.10.2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на
добавките, предназначени за влагане в храни; Наредба за изискванията за етикетирането
и представянето на храните, приета с ПМС № 136 от 19.07.2000 г., Наредба № 31 от
29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните; Наредба за
специфичните изисквания към млечните продукти, приета с ПМС № 119/2012 г.;
Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към соковете от плодове
и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (приета с ПМС №
219/2002 г.), Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади,
желе-мармалади и подсладено пюре от кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.); Наредба №
1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, на изискванията, посочени в
Техническата спецификация, както и на други приложими към момента на доставката
закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и
ненормативни актове и разпоредби, Доставяните храни и хранителните продукти
посочени, в Приложение 1, задължително се придружават от сертификати за произход,
качество и срок на годност в съответствие с изискванията на Закона за защита на
потребителите и декларация от доставчика, че са спазени изискванията за безопасност
по Закона за храните или от търговски документ, съдържащ информация за произход,
качество, срок на годност и съответствие с изискванията за безопасност, описани в
Закона за храните.Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за
транспортиране на съответния вид стока. Към датата на доставката хранителните
продукти да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 80 %.

ОФЕРТИ ЗА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

за обособена позиция №1 :
МЕСО, МЛЯКО, МЕСНИ И МЛЕЧНИ

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Продукти

Мярка

Количество
в кг.

1.
2.

Пиле/замразено/

кг.
кг.

250 кг.
150кг.

3.

Пилешко
замразено

филе

кг.

30 кг.

4.

Телешко
охладено

месо

кг.

80 кг.

5.

Свинско
месо кг.
охладено – шол
Мляно месо / 60% кг.
телешко месо +
40% свинско месо/
Свински
кг.
кренвирши
пушени
Шпекон салам сух
кг
Шунка
кг
Прясно мляко л
кг.
Кисело мляко 3.6% кг.

Пилешки
бутчетабълг. замразени

6.

7.

8.
9.
10.
11.
12.

Кисело мляко
коф. 400 гр.

13.

Сирене – краве узряло
бълг. Кг.
Кашкавал – краве
/узрял/ бълг.кг.
Извара от краве мляко
Краве масло – 125 гр.
Бълг.пак.

14.
15.
16.

150 кг.
150 кг.
40 кг.

кг.

30 кг.
30кг
2500 л
1000
кофички
1200
кофички
300 кг.

кг.

80 кг.

кг.
бр.

30 кг.
1000 бр..

400 гр.

2% кг.

Единична
Обща
Цена
без Стойност без
ДДС
ДДС

за обособена позиция №2
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ – ЗИМА от м. ноември
Продукти
Мярка
Количество
Единична
в кг.
цена
без
ДДС
Портокали
кг.
400 кг.
Мандарини
кг.
400 кг.
Лимони
кг.
10 кг.
Банани
кг.
350 кг.
Ябълки
кг.
350 кг.
Круши
кг.
100 кг.

- м. май
обща
стойност без
ДДС

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Грозде
Киви
Домати
Краставици
Моркови
Зеле
Спанак
Картофи
Кромид
Репички
Магданоз
Копър
Сусам кг
Праз
Марула
Тиква цигулка
Пресен кромид вр.
Орехови ядки

кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
връзки
връзки
връзки
кг.
кг.
бройка
кг
връзки
кг.

100 кг.
100 кг.
60 кг.
60 кг.
100 кг.
300 кг.
20 кг.
300 кг.
100 кг.
100 вр.
60 вр.
30 вр.
2 кг.
30 кг.
200 бр.
80 кг.
30
10 кг.

за обособена позиция №2
ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И КОНСЕРВИ –ЛЯТО
№

Продукти

Мярка

Количество
в кг.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24
25.
26.
27

Диня
Пъпеш
Портокали
Лимони
Ябълки
Круши
Праскови
Кайсии
Сливи
Грозде
Череши
Ягоди
Домати
Краставици
Чушки
Моркови
Зеле
Спанак
Картофи
Зелен фасул
Кромид
Орехови ядки
Копър
Магданоз
Тиквички
Сусам
Банани

кг
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг.
кг.
кг
кг
връзки
връзки
кг.
кг.
кг.

600
300
60 кг.
5кг.
250 кг.
100 кг.
150 кг.
90 кг.
100 кг.
150 кг.
80 кг.
50 кг.
200 кг.
200кг.
80 кг.
100 кг.
300 кг.
20 кг.
300 кг.
30 кг.
100 кг
10 кг.
30вр.
80вр.
30кг.
2кг.
150кг.

отм. Юни до м. Октомври
Единична
обща
цена
без стойност без
ДДС
ДДС

за обособена Позиция № 3
други хранителни продекти
№

Продукти

Мярка

Количество
в кг./л/ бр.

1
2

Захар кристална
Захар пудра пакети
от 0.500гр.
Боб
Леща
Ориз
Грис пакет
Фиде пакет – 400гр.
Кус кус пакет от 400
гр.
Макарони пакет от
400гр.
Юфка пакет от
400гр.
Спагети пакет от 500
Пшеница
Бисквити 330 гр.
пакет
Бутер тесто пакет .
Обикновени чаени
бисквити .
Халва бр
Точени кори пакет б
Мая бр.
Галета бр.
Локум бр.
Пчелен мед буркан800 гр.
Шоколад 100 гр.

кг.
бр.

350 кг.
20 бр.

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.

150 кг.
100 кг.
160 кг.
90 кг.
250 бр.
120 бр.

бр.

120 бр.

бр.

120 бр.

бр.
кг
бр.

60 бр.
180 кг
250 бр.

бр.
бр.

50 бр.
150 бр.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
кг.

50 бр.
100 бр.
200 бр.
20 бр.
60бр.
50 бр..

бр.

100 бр.

Течен шоколад коф.
1 кг..
Боза л
Натурален сок -100%
без захар
Яйца клас А
Джоджен бр.
Чубрица
Червен пипер
Кимион бр.
Сода бикарбонат 100 гр.
Микс от подправки
за супи бр.
Нишисте бр.
Чай билков
пакитирин бр.

бр.

30 бр.

литри
бр.

200 л.
200бр.

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

4000 бр.
80 бр.
80 бр.
80 бр.
80 бр.
30 бр.

бр.

50 бр.

бр.
бр.

800 бр.
50 бр.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Единична
Обща
цена
без стойност без
ДДС
ДДС

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Олио л
Оцет 0.7 л.
Сол
Грах замразен
Зеленчуков микс
замразен
Ванилия бр.
Канела бр.
Какао бр.
Лимонена киселина
Замразена царевица
Елда
Овесени ядки
корнфлейкс
Масклини
Мюсли с плодове
Бакпулвер бр.
Дафинов лист бр.
Лютеница буркан
310 гр.
Гъби буркан 720 гр.
Червени домати 720
гр. буркан
Доматено пюре 720
гр. буркан
Кисели краставички
720 гр. буркан
Брашно тип 500
Паприкаш буркан
Сладко 360 гр.
буркан
Зелен фасул 720 гр.
буркан
Риба скумрия без
глави
Филе хек
Скумрия филе

л
бр.
кг.
кг.
кг.

350 л
70 бр.
150 бр.
100 кг
80 кг

бр.
бр
бр.
бр.
кг.
кг.
кг.
кг
кг
кг
бр.
бр.
бр.

250 бр.
30 бр.
20 бр.
10 бр.
20 кг
20 кг.
20 кг.
80 кг
50 кг.
80 кг
100 бр.
30 бр.
250 бр.

бр.
бр.

24 бр.
100 бр.

бр.

150 бр.

бр.

60 бр.

кг.
бр.
бр.

350 кг.
50 бр.
70 бр.

бр.

40 бр.

кг.

60 кг.

кг.
кг.

200 кг.
150 кг.

за обособена позиция №4: Хляб и хлебни произведения
№

Продукти

1.

Хляб „Стара
загора”- стандарт
Хляб пълнозърнестстандарт
Хляб типовстандарт
Козунак бр. -

2.
3.
4.

Мярка

Количество
в кг.

бр.

1300 бр.

бр.

900 бр.

бр.

900 бр.

р.

30 бр.

Единична
Обща
Цена
без Стойност
ДДС
без ДДС

Предприятията произвеждащи млечните продукти, заявени по БДС да са включени в списъка на
одобрените от Агенцията по безопасност на храните предприятия за производство на млечни
продукти по БДС.
Всички останали млечни продукти и прясно пастьоризираното мляко, за които Възложителя
не изисква да са по БДС или за тях няма БДС, да са произведени по ТД, която отговаря на
изискванията за сурово мляко и в предприятия отговарящи на приложение III, секция IX, глава I, т.
III на Регламент 853/2004 г.
Месото да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости.
Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към бързо
замразените храни обн. в ДВ бр. 114/06.12.2002 год;
Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, птици и логоморфни,
трябва да е добито от здрави животни, птици и логоморфни в одобрени предприятия, съгласно
изискванията на Приложение III на Регламент № 853/2004/ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 29 април 2004 г. относно определяне на специфичните хигиенни правила за храните от
животински произход.
Месото от птици и птичи разфасовки трябва да отговаря на изискванията на Регламент (ЕО)
№ 543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 год. относно въвеждането на подробни правила за
прилагането на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета по отношение на прилагане на определени
стандарти за предлагането на пазара на месо от домашни птици.
Рибата и рибните продукти, да са получени в регламентирани обекти за добив и преработка
на риба и рибни продукти отговарящи на изискванията на Приложение III, секция VIII на Регламент
(ЕО) №853/2004 год.
Яйцата трябва да бъдат клас "А" и да отговарят на изискванията на Наредба №1 от 09.01.2008
г. за изискванията на търговия с яйца, Регламент (ЕС) №589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г за
определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета относно
стандартите за търговия с яйца.

