ДОГОВОР
Д н е с ,............................ 2015 г., в гр. Стара Загора, между:

1.
Тракийски Университет гр. Стара Загора, със седалище и адрес на управление: гр.
Стара Загора, Студентски град, с Инд.№ по ЗДДС В в 123024538, с БУЛСТАТ: 123024538,
факс: 042/ 672 009; електронен адрес: rector@uni-sz.bg. представлявано от проф. двмн Иван
Тодоров Въшин - Ректор и Руси Петков Кокенов - Ръководител ФСО, за нуждите на Филиал
гр.Хасково, представляван от Проф. д-р Коста Славов Костов, д.м - Директор на ФХ и
Димитрийка Илиева - гл.счетоводител на ФХ при ТрУ, ЕИК по Булстат: 123024538, с адрес:
гр. Хасково, бул. „ СЪЕДИНЕНИЕ”48, наричан накратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2.
Уикенд ООД гр. Димитровград, ул. Патриарх Евтимий № 7, вх. Б, ап. 2, с ЕИК
126145986, тел. 0391 66218, факс: 0391 63336; електронен адрес: weekend_ltd@abv.bg
представлявано от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, наричано за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1). Изпълнителят се задължава да доставя на Възложителя хранителни продукти,
наричани по-долу „стоки”, съгласно Приложение № 1, неразделна част на настоящия договор
срещу цени, които Възложителят се задължава да заплати, при доставка в стола на филиал
Хасково, гр. Хасково.
(2). Офертата на Изпълнителя, представена в откритата процедура за възлагане на
обществената поръчка, е неразделна част от настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и се сключва
за срок от 12 месеца.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1). Единичната цена на стоките е в размер, съгласно Приложение № 2 неразделна
част от настоящия договор, съгласно ценовото предложение от офертата на изпълнителя.
Цената е определена при условията на доставка до краен получател.
(2). Общата стойност на доставките по договора е в размер на 67042,42лв. (шестдесет и
седем хиляди и четиридесет и два лева и 42ст.) без включен ДДС, или 80450,90лв. (осемдесет
хиляди четиристотин и петдесет лева и 70ст.) с включен ДДС.
(3). Доставната цена може да се актуализира, като се запазва процентното съотношение
между предложената цена от изпълнителя за отделната обособена позиция на поръчката и
средномесечната цена на едро за Община Хасково за съответните хранителни продукти,
обявени в периодичния бюлетин на „САПИ” ООД. Полученото процентно съотношение с
точност до втория знак след десетичната запетая /цена на доставчик/ цена „САПИ” ООД /*100
- между двете цени, ще се запазва постоянно при последващите промени в цените през време
на изпълнение на поръчката. За продуктите, които не фигурират в Информационния бюлетин
на САПИ ООД, предложената от изпълнителя цена в ценовата оферта - неразделна част от
договора, включваща всички разходи с включен ДДС, остава постоянна за срока на договора.
(4). През време на действието на настоящия договор доставките могат да се
актуализират, като отразяват динамиката на пазара в реално време, за да позволят обективното
им определяне. Цените могат да се изменят по предложение на изпълнителя през минимум
четири месеца, като предложената отстъпка или надценка не може да се променя за целия срок
на договора.

(5). След сключване на договора за обществена поръчка, Възложителят назначава
постоянна комисия за контрол на цените по договора. За да се извърши промяна на цените на
доставяните продукти, Изпълнителят подава искане до Възложителя, придружено с актуална
информация от „САПИ” ООД, която изпълнителят изисква за своя сметка.
(6). Комисията по ал. 5 разглежда искането и съставя протокол, който съдържа дата,
поименно изброяване на хранителните стоки, посочени в молбата, на новите и на старите
цени, посочване на документите, въз основа на които се променят цените и подписите на
членовете на постоянната комисия. Към протокола се прилага информацията, подадена от
“САПИ" ООД. Протоколът, изготвен от комисията представлява неразделна част от договора.
(7). Комисията за контрол на цените може да откаже увеличението на предложените от
изпълнителя цени, ако стойността на хранителните продукти не е доказано увеличена.
(8). Изпълнителят може да направи ново искане за увеличаване на цените след
изтичането на 4-месечен срок от извършване на тяхната промяна по реда на ал. 4.
(9). При намаляване на цените, възложителят може служебно да възложи на постоянната
комисия да извърши проверка като изиска справка от “САПИ” ООД и да намали цените, за
което се съставя протокол съгласно правилата на ал. 6.
(10). Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до 30/ тридесет/
календарни дни, след представяне на следните документи:
а/, фактура - оригинал;
б/. документ за качество и произход, издадени от компетентен орган;
в/, стокова разписка /двустранен протокол/;
г/. копие от заявка.
IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
Чл. 4. Доставката на продуктите, предмет на настоящия договор се извършва в срок до
12 часа, но не по-дълъг от 24 часа от приемане на заявката по телефон или факс, до обекта на
Възложителя.
Чл. 5. За количествата, доставени от изпълнителя извън/без заявка, възложителят няма
задължение за плащане.
V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
Чл. 6. За място на доставка на стоките по този договор се определя Стола на Филиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет.
Чл. 7. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
възложителя от момента на приемането им на мястото на доставяне, след подписването на
стоковата разписка.
Чл. 8. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали във Филиал
-Хасково, гр. Хасково при Тракийски университет, съгласно стокова разписка и доставна
фактура.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. Изпълнителят е длъжен:
1. да достави продуктите от заявката със собствени транспортни средства, отговарящи на
изискванията на РЗИ и ДВСК в договорения срок и да ги предаде придружени с документ
/сертификат, експертен лист или друг документ, издаден от оторизиран орган/ за произход и
качество.
2. да предаде стоките в съответния вид /опаковки и разфасовки/, количество и качество
на мястото на доставяне, съгласно заявките с оформяне на двустранен протокол /стокова
разписка/.
Чл. 10. След доставяне на стоките, изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя
документите по чл. 3, ал. 10 от настоящия договор, приложени към надлежно оформена
фактура за доставката.

по договори за предаване на проби в оторизирана лаборатория за анализ и контрол. Отказът да
бъде подписан протокола се удостоверява от поне двама свидетели и се счита за неизпълнение
на договорно задължение.
Чл. 24. Възложителят предявява рекламацията си пред изпълнителя в писмен вид в 5
(пет) дневен срок от датата на доставка на рекламирана доставка, като към нея прилагат
съпътстващите я документи.
Чл. 25. В срок до 1 работен ден, но не по-късно от 2 работни дни от получаване на
рекламацията, изпълнителят за своя сметка доставя нови количества по рекламирана доставка
с цел уреждане на рекламацията.
Чл. 26. В случай, че изпълнителят откаже доброволно уреждане на рекламацията,
възложителят може да отнесе спора в съда.
XI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ.
Чл. 27. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна
дължи неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) на ден върху стойността на
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 20 % (двадесет процента)
от стойността на неизпълнението.
Чл. 28. (1). Когато при наличие на рекламация, изпълнителят не изпълни задълженията
си по РАЗДЕЛ X от настоящия договор в срок, същият дължи на възложителя неустойка в
размер на 20 % (двадесет процента) от стойността на доставените или недоставените
продукти, за които са направени рекламациите.
(2). Начислените по реда на този договор неустойки се удържат при окончателното
ежемесечно плащане или се удържат от внесената гаранция за изпълнение на договора, като
възложителят не е задължен да доказва претърпени в следствие на неизпълнението или
неточното изпълнение вреди, както и техния размер.
(3). Възложителят има право да се удовлетвори от внесената гаранция за изпълнение за
всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие неизпълнението или неточното
изпълнение на този договор от страна на изпълнителя.
(4). Ако претърпените вреди, пропуснатите ползи и начислените неустойки надвишават
размера на внесената гаранция, събирането им става по общия исков ред.
Чл. 29. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 10 (десет) дни,
другата страна има право да развали едностранно и без предизвестие този договор.
XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 30. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди или
загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл. 31. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в
забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл. 32. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
Чл. 33. 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 от 5 работни дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това
вреди.
Чл. 34. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
Чл. 35. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или
чрез умишлено действие на някоя от страните, или на нейни представители и/или служители,
както и недостига на парични средства на някоя от страните.
XIII. СЪОБЩЕНИЯ
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Чл. 36. (1). Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договора са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените
представители на изпълнителя или възложителя.
(2). За дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата;
3. датата на приемането - при изпращане по факс.
XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 37. (1). Настоящият договор се прекратява в следните случаи:
1. с изтичане на определения срок;
2. по взаимно съгласие на страните, отразено в писмена форма;
3. при прекратяване на юридическо лице - изпълнител.
4. едностранно от възложителя с писмено уведомление без предизвестие, при системно
лошо изпълнение или пълно неизпълнение на задълженията от страна на изпълнителя. В този
случай възложителят има право да задържи гаранцията за добро изпълнение съгласно
разпоредбите на настоящия договор;
5. при забава повече от 10 (десет) дни в изпълнението на отделна заявка, възложителят
може да прекрати едностранно договора с писмено уведомление без предизвестие, считано от
момента получаването му от изпълнителя. В този случай възложителят има право да задържи
гаранцията за добро изпълнение съгласно разпоредбите на настоящия договор;
6. при отказ по реда на чл. 287 от ЗЗД от страна на изпълнителя от изпълнението на
поръчката. В този случай възложителят има право да задържи гаранцията за добро изпълнение
съгласно разпоредбите на настоящия договор.
7. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за която
никоя от страните не отговаря.
(2). Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
XV. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 38. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл. 39. За всички неуредени въпроси във връзка с изпълнението и прекратяването на
настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и
действащото българско законодателство, съгласно чл. 45 от ЗОП.
Чл. 40. Настоящия договор не може да бъде променян или допълван, освен при
условията на чл. 43 от ЗОП.
Чл. 41. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
XVI. ЗАКЛЮ ЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този договор се състави, подписа и подпечата в три еднообразни екземпляра —два за
възложителя и един за изпълнителя, всеки със силата на оригинал.
§ 2. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Приложение № 1 - Техническо предложение;
2. Приложение № 2 - Ценово предложение;

Настоящият договор се състави в 3 (три) еднообразни екземпляра -^ д и н за Изпълнителя
и два за Възложителя.

¡М/

ВЪЗЛОЖИТЕЛ?, '<!
РЕКТОР:
(п р о ф . д:
Ръководител ФСО:
(Руси Кокенов)

Директор ФХ:
(проф. д-р Коета Костов дм),
Гл. Счетоводител ФХ:
......¡1%],
(Димитрийка Илйева)

ИЗПЪЛНИТЕЛ:.............
Управител "Уикенд" О

). Димитровград:
(Дянко Дечев)

Приложение № 3 /към договора/

СТРУКТУРНИ ЗВЕНА ПРИ ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
ГРАД СТАРА ЗАГОРА

№ по
ред
1.

Структурно звено

Филиал гр.Хасково

Данни за издаване на фактура
гр. Хасково, бул. „ СЪЕДИНЕНИЕ”48
Булстат: 123024538
Инд. № по ДДС: BG123024538
МОЛ: проф. двмн Иван Въшин

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № П0 ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

УВАЖ АЕМ А КО М И СИ Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична д о ставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски сгол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т раки йски
университет
—
д-р.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 2- МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айрана да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- С рок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- Срок за реагиране при реклам ац ия в срок до 1 (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не по-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да се извърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) кален дарн и дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)

Към настоящата оферта прилагаме диск с качено техническо предложение - формат excel.

05.02. 2016год.
гр. Димитровград

Подпис:........\. ..»p........
'■^ечат/
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВЙТВЛ

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № По ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

УВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т ракийски
университет
гр.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 3- МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас. като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айрана да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- Срок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- С рок за реагиране при реклам ац ия в срок до 1 (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не по-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да се извърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) кален дарн и дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)

Към настоящата оферта прилагаме диск с качено техническо предложение - формат excel.
/\

05.02. 2016год.
гр. Димитровград

Подпис:.....................
/печат/
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВИТЕЛ

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № по ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

У ВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски сгол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т ракийски
университет
гр.
С гар а
Загора“,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 4- ВАРИВА

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айран а да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- С рок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- С рок за реагиране при реклам ац ия в срок до 1 (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не по-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да ее и звърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)

Към настоящата оферта прилагаме диск с качено техническо предложение - формат excel.

\

05.02. 2016год.
гр. Димитровград

Подпис:
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВЙТЩ1

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № П0 ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

УВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т ракийски
университет
гр.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 5- ПОДПРАВКИ, СОСОВЕ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айрана да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- Срок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- С рок за реагиране при реклам ации в срок до / (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не по-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената д оставка да се и звърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)

Към настоящата оферта прилагаме диск с качено техническо предложение - формат excel.

05.02. 201 бгод.
гр. Димитровград

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № по ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

УВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Х асково при Т раки йски
университет
гр.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 6- ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айран а да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- С рок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- Срок за реагиране при реклам ац и я в срок до I (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не п о-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да се и звърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) кален дарн и дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)

Към настоящата оферта прилагаме диск е качено техническо предложение - формат excel.

05.02. 201 бгод.
гр. Димитровград

Подпис:............... \ X .
/пе1
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВИТЕД

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)

ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № по ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

УВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т ракийски
университет
гр.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 7- СОКОВЕ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас. като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айрана да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- С рок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- Срок за реагиране при реклам ац ия в срок до 1 (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не п о-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да ее и звърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)
К ъ м н а с т о я щ а т а о ф е р т а п р и л а г а м е д и с к с к а ч е н о т е х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е - ф о р м а т e x c e l.

\\
05.02. 2016год.
гр. Димитровград

Подпис:
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВИТЕЛ '■

Долуподписаният Дянко Проданов Дечев
(трите имена)
ЕГН 6803248520, л.к. № 644765555, издадена 10.07.2013, от МВР Хасково, адрес: гр.
Димитровград, бул. "Стефан Стамболов" 10-Д-2,
в качеството си на Управител на "УИКЕНД" ООД,
регистрирано по ф.д. № 118/1998 на Хасковски Окръжен Съд,
ЕИК 126145986, Инд. № по ЗДДС 126145986
със седалище и адрес на управление гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2

У ВАЖ АЕМ А К О М И С И Я ,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична д оставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Х асково, гр. Х асково при Т раки йски
университет
гр.
С тара
Загора“ ,
в
частта
й
на
:
Обособена позиция № 8- КОНСЕРВИ

1. Декларираме, че валидността на настоящата техническа оферта е 180 ( сто и
осемдесет) календарни дни от крайния срок за подаване на офертите и ще остане обвързващо
за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.
2. Срок за изпълнение на доставките след подписване на договор и писмена заявка от
Възложителя:
- Доставките на хранителните продукти следва се извършват в дните понеделник и вторник
от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на кисело и прясно мляко следва се извършват в дните понеделник, сряда и
петък от 09:00 до 11:00 часа.
- Доставките на закуските, хляба, м лякото и айран а да се извършва всеки ден от 08:00 до
09:00 часа.
- Доставките на пресни плодове и зеленчуци следва се извършват през ден от 08:00 до 09:00
часа.
- Зареждането с останалите стоки ще се извършва до студентски стол - Филиал Хасково, гр.
Хасково по заявка за следните видове хранителни продукти - съгласно Техническата
спецификация. Като заявките за понеделник ще бъдат подавани в петък.
- Срок за доставка - в срок до 12 (ДВАНАДЕСЕТ) часа, но не по-дълъг от 24 часа, от
получаване на заявка, подадена от възложителя.
- С рок за реагиране при реклам ац ия в срок до 1 (ЕДИН) работен ден, но не по-дълъг 2
(два) работ ни дни, считано от подписване на констативния протокол за приета от
Изпълнителя рекламация.
3. Гарантираме, че остатъчният срок на годност на хранителните продукти от датата на
доставка е 75% (СЕДЕМДЕСЕТ И ПЕТ), но не по-м алък от 75 на сто от обявения от
производителя към датата на всяка доставка.

4. Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковка с
хранителни продукти, да ги подменим незабавно с нови.
5. Приемаме плащ ането за извърш ената доставка да се и звърш ва отложено, по
банкова сметка на изпълнителя, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на
фактура.
6. Правим следните допълнителни предложения и предлагаме следните допълнителни
условия за изпълнение на поръчката:

Упълномощен да подпише офертата от името и за сметка на :
(посочва се името на участника)
(изписват се трите имена и длъжността на упълномощеното лице)
К ъ м н а с т о я щ а т а о ф е р т а п р и л а г а м е д и с к с к а ч е н о т е х н и ч е с к о п р е д л о ж е н и е - ф о р м а т e x c e l.

\
05.02. 2016год.
гр. Димитровград

Подпис:
ДЯНКО ДЕЧЕВ-УПРАВИТЕЦ

за участие в открита процедура е предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С тара Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Хасково при Тракийски
университет - гр. С тара Загора“ .
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 2 - „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ” на обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в
Техническата спецификация и Указанията за участие в процедурата, за цена от:
11969.00 лв. ( Единадесет хиляди деветстотин шестдесет и девет лева) без ДДС, което е
14362,80 лв. (Четиринадесет хиляди триста шестдесет и два лева и 80 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т. е. тази с ДДС трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с включен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 2 „ МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ” , с
разбивка по ед. цени на подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г., издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.

У П Р А В И Т Е Л :..................................
ДЯЙК.0 ДЕЧЕВ

за участие в открита процедура

№ ОП

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1

2

3
ХРАНИТЕЛНИ
Мляко

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

Мярка

Прясно мляко 3,6 % масленост 1 л
Кисело мляко 3,6 % масленост 0.400
Айрян 0,300
Сирене краве узряло
Кашкавал от краве мляко
Масло 0.250
Маргарин кутия 0.250
Катък 0.500
Топено Пушено сирене
Топено сирене кутийки

'

Необходимо
количество
за 12 месеца
4

Цени САПИ
за единица
в лева б ез
ДДС
5

продукти

л
кг

50,00
2000,00
10000,00
500,00
500,00
50,00
350,00
350,00
100,00
200,00

.. У :г
бр
бр

6

Единична
цена на
участника
б е з ДДС
7

Обща
стойност
К4хК7
8

ПРОДУКТИ

и млечни

_ л:
кг
кг
ор

Процентно
съотнош ение
К5/К7

1,44
1,56
0,32
5,56
9,13
2,57
1Д7
2,11
2,08
1,62

1,31
1,10
1,42
1,10
1,00
0,32
1,68
3,30
1,34
6,81
1,43
1,80
1,70
0,69
1,02
2,07
1,23
169
1,38
1,17
Общо без ДДС
¡Общо с ДДС

55,00
2200,00
3200,00
1650,00
3405,00
90,00
241,50
724,50
169,00
234,00
1 1 9 6 9 ,0 0
1 4 3 6 2 ,8 0

за участие в откри та процедура е предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С тара Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта№ 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Хасково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“ .
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 3 - „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ’*
на обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата
спецификация и Указанията за участие в процедурата, за цена от:
26144,60 лв. ( Двадесет и шест хиляди сто четиридесет и четири лева и 60 ст.) без ДДС,
което е
31373,52 лв. (Тридесет и една хиляди триста седемдесет и три лева и 52 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с Д Д С трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с включен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 3- „ МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ” , с
разбивка по ед. цени на подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г., издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.

\\

ДЯНКО ДЕЧЕВ

за участие в открита процедура

Na ОП

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1

2

3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,9
3,10
3,11
3,12
3,13
3,14
3,15
3,16
3,17
3,18
3,19
3,20
3,21
3,22
3,23

М ярка

3
ХРАНИТЕЛНИ
Месо

Кренвирши
Салам шпек
Шунка
Луканка
Пилешка пържола -бут /за м р а зе н а /
Кебапчета /свеж и х 0,80гр./
Кюфтета /свеж и х 0,80гр./
Наденички
/к ъ л ц ан о месо,
свежи х 0,80гр./
Кайма смес 60% свинско 40% телеш ко /С веж а/
Телешко шкембе /за м р а зен о /
Телешко месо /С веж о/
Пилешки бутчета /Цели, на ред, зам р азен и /
Пилешко филе /за м р а зен о /
Свински гърди /С веж и/
Свински бут без кост /С веж о/
Свинска пържола /С веж о/
Свински черен дроб /С веж о/
Агнешки дроб /Български, зам р азен /
Пилешки дроб /З а м р а зен /
Замразени полуфабрикати - пилеш ки хапки
Зам разени полуфабрикати - пилеш ки шницели
Скумрия цяла замразена
Яйца -клас А, размер Ь

Н еобходим о
к о л и ч ес тв о
за 12 м есеца
4

Ц ени САП И
за ед и н и ц а
в л е в а без
ДДС
5

П роцентно
съ о тн о ш ен и е
К 5/К 7
6

Единична
ц ен а на
у частн и ка
б ез ДДС
7

Обща
сто й н о ст
К4хК7
8

ПРОДУКТИ

и месии

продукти

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг

100,00
200,00
20,00
300,00
400,00
300,00
600,00

5,28
12,26
6,31
17,93
6,63
5,42
5,42

1,67
1,75
1,28
1,39
1,85
1,73
1,73

3,17
7,00
4,93
12,90
3,59
3,14
3,14

317,00
1400,00
98,60
3870,00
1436,00
942,00
1884,00

кг

400,00

6,00

1,56

3,85

1540,00

кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
кг
бр

650,00
60,00
100,00
2000,00
400,00
150,00
240,00
200,00
70,00
150,00
60,00
50,00
50,00
500,00
4000,00

5,54
4,94
11,46
3,28
6,95
5,53
5,88
6,42
2,23
5,61
2,96
5,40
3,82
4,20
0,18

3,14
1,76
1,10
4,50
7,17
1,60
1,83
1,79
1,44
4,84
4,93
1,12
1,24
4,75
1,49
4,30
1,50
1,49
1,00
5,61
1,60
1,85
3,41
1,58
1,12
3,41
1,51
2,78
1,20
0,15
Общо без ДДС
}Об що с ДДС

2041,00
270,00
717,00
3580,00
1936,00
739,50
1140,00
860,00
105,00
841,50
96,00
170,50
170,50
1390,00
600,00
2 6 1 4 4 ,6 0
3 1 3 7 3 ,5 2

за участие в открита процедура с предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Тракийски университет - гр. С тара Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Х асково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“ .
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 4 - „ ВАРИВА” на обществената
поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата спецификация и
Указанията за участие в процедурата, за цена от:
812,40 лв. ( Осемстотин и дванадесет лева и 40 ст.) без ДДС, което е
974,88 лв. (Деветстотин седемдесет и четири лева и 88 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с ДДС трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с включен ДДС
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 4- „ ВАРИВА” , с разбивка по ед. цени на
подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г., издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.
/\
У П Р А В И Т Е Л :.................................
ДЯНКО ДИЧЕВ

за у ч а ст и е в о т к р и т а п роц ед у р а

№ ОП

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1

2

4
4,1
4,2
4,3

Н еобходим о
к о л и ч ество
з а 12 м есец а

М ярка

3
ХРАНИТЕЛНИ

4

Ц ени САПИ
за ед и н и ц а
в л ев а без
ДДС
5

П роцентно
съ о т н о ш ен и е
К 5/К 7
6

Е ди н и ч н а
ц ен а на
участника
б е з ДДС
7

О бщ а
ст о й н о ст
К4хК7
8

ПРОДУКТИ

Вар и в а
Ориз х 1 кг
Боб зрял х 1 кг
Леща х 1 кг

кг
кг
кг

150,00
70,00
20,00

2,33
2,87
2,82

1,66
1,40
1,48
1,94
1,21
2,33
Общо без ДДС
|о б щ о с ДДС

630,00
135,80
46,60
8 1 2 ,4 0
9 7 4 ,8 8

за участие в открита процедура с предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол —Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С тар а Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Х асково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 5 - „ ПОДПРАВКИ, СОСОВЕ” на
обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата
спецификация и Указанията за участие в процедурата, за цена от:
1375,80 лв. ( Хиляда триста седемдесет и пет лева и 80 ст.) без ДДС, което е
1650,96 лв. (Хиляда шестотин и петдесет лева и 96 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с Д Д С трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с вклю чен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 5- „ ПОДПРАВКИ, СОСОВЕ” , с разбивка
по ед. цени на подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г., издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.

ЕЧЕВ
\

за участие в открита процедура

№ ОП

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1

2

5
5,1
5,2
5,3
5,4
5,5
5,6
5,7
5,8
5,9
5,10
5,11
5,12
5,13
5,14
5,15
5,16

Н еобходим о
к о л и ч ество
з а 12 м есец а

М ярка

3
ХРАНИТЕЛНИ

4

ЦениСАПИ
за ед и н и ц а
в л е в а без
ДДС
5

П роцентно
съотнош ение
К 5/К 7
6

Единична
цена на
участника
б ез ДДС
7

Обща
стойност
К4хК7
8

ПРОДУКТИ

П о д п р а в ки , с о с о в е
Олио рафинирано х 1 л
Оцет винен х 0.700 л
Готварска сол х 1 кг
Морска сол х 1кг
Червен пипер х 0.100 кг
Чубрица ронена пакет О.ОЮкг
Джоджен сух пакет 0.010 кг
Бахар О.ОЮкг
Нишесте пакет О.ЮОкг
Дафинов лист О.ОЮкг
Галета
Черен пипер пакет О.ОЮкг
Канела пакет 0.010 кг
Кимион млян пакет О.ОЮкг
Ванилия 0.002кг
Вино бяло /об и кновено/

л
'•¡>
кг
кг
бр
бр
-

-

. -

бр
.' ’!
.......... бр
кг
бр
бр
бр

,

.
л

600,00
36,00
50,00
30,00
100,00
100,00
100,00
20,00
50,00
10,00
20,00
200,00
10,00
120,00
50,00
25,00

1,99
0,91
0,46
0,28
0,88
0,17
0,15
0,20
0,28
0,20
1,85
0,25
0,10
0,15
0,02
3,34

1,09
1,82
1,82
0,50
1,77
0,26
1,04
0,27
1,52
0,58
1,70
0,10
1,07
0,14
1,43
0,14
1,56
0,18
1,43
0,14
1,25
1,48
1,00
0,25
0,09
1,11
1,50
0,10
1,00
0,02
1,49
2,24
Общо без ДДС
|Общо с ДДС

У

1092,00
18,00
13,00
8,10
58,00
10,00
14,00
2,80
9,00
1,40
29,60
50,00
0,90
12,00
1,00
56,00
13 7 5 ,8 0
1 6 5 0 ,9 6

за участие в открита процедура с предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С тар а Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Хасково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 6 - „ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ” на
обществената поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата
спецификация и Указанията за участие в процедурата, за цена от:
10837,70 лв. ( десет хиляди осемстотин тридесет и седем лева и 70 ст.) без ДДС, което е
13005,24 лв. (Тринадесет хиляди и пет лева и 24 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с Д Д С трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с вклю чен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 6- „ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ , с разбивка по
ед. цени на подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г„ издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.
1\
1\ \ \

\

\

\ \

за участие в открита процедура

№011

ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1

2

М ярка

3
ХРАНИТЕЛНИ

6
6,1
6,2
6,3

Захар х 1 кг
Пудра захар х 1 кг
Кроасан 0,100 кг

6,4

Вафли-шоколадови в индивидуална опоковка 0.049 кг

6,5
6,6
6,7
6,8
6,9
6,10
6,11
6,12

Шоколад /х ЮОгр./
Шоколад течен
Паста
Суха паста
Баклава
Толумбичка
Еклер
Кремка

Захарни
кг
кг

Н еобходим о
к о л и ч ес тв о
з а 12 м есец а
4

ЦениСАПИ
за ед и н и ц а
в л е в а без
ДДС
5

П роцентно
съ о т н о ш ен и е
К5/К 7
6

Единична
ц ен а н а
участника
без ДДС
7

Обща
стойност
К4хК7
8

ПРОДУКТИ
изделия
15,00
5,00
5000,00

1,18
1,44
0,85

0,98
0,95
1,00

1,21
1,51
0,85

18,15
7,55
4250,00

бр

2400,00

0,38

1,00

0,38

912,00

__ ЛР ___
___ _______

1000,00
400,00
2000,00
1000,00
500,00
1500,00
500,00
1000,00

1,26
5,42
0,71
0,27
0,54
0,46
0,68
0,46

1,00
1,26
1,87
2,90
1,15
0,62
1,00
0,27
1,02
0,53
1,10
0,42
1,05
0,65
0,92
0,50
Общо без ДДС
Общо с ДДС

1260,00
1160,00
1240,00
270,00
265,00
630,00
325,00
500,00
1 0 8 3 7 ,7 0
1 3 0 0 5 ,2 4

____

бр
бр
бр
бр
бр
бр

//, ю

за участие в открита процедура с предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С гара Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218. 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № П0 ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕГН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студен! ски стол - Ф илиал Хасково, гр. Хасково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“ .
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 7 — „ СОКОВЕ” на обществената
поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата спецификация и
Указанията за участие в процедурата, за цена от:
8934,00 лв. ( Осем хиляди деветстотин тридесет и четири лева) без ДДС, което е
10720,80 лв. (Десет хиляди седемстотин и двадесет лева и 80 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с ДДС трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с включен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 7- „ СОКОВЕ” , с разбивка по ед. цени на
подпозициите.
2.
Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г„ издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.
,ч

ДЯНКО, ДЕЧЕВ

за участие в открита процедура
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за участие в открита процедура с предмет:
„П ериодична доставка на хранителни продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал
Х асково, гр. Х асково при Т раки йски университет - гр. С тар а Загора“
От "УИКЕНД" ООД,
/фирмено наименование/

със седалище и адрес на управление: гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
адрес за кореспонденция гр. Димитровград, ул. "Патриарх Евтимий" 7-Б-2
Тел. 0391/66218, 0391/66219; факс 0391/63336, e-mail: weekend_ltd@abv.bg
ЕИК 126145986, инд. № по ДДС BG 126145986
Представляван от Дянко Проданов Дечев в качеството му на Управител, ЕЕН 6803248520,
лична карта № 644765555, изд. 10.07.2013, от МВР Хасково
лице за контакти: Дянко Проданов Дечев
УВАЖАЕМ Г-Н РЕКТОР,
Представяме настоящото предложение за изпълнение на поръчката, изготвено след
запознаване с всички условия на документацията за участие в настоящата процедура за
възлагане на обществената поръчка с предмет: „П ериодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на студентски стол - Ф илиал Хасково, гр. Хасково при Т ракийски
университет - гр. С тара Загора“.
ПРЕДЛАГАМЕ:
Предлагаме да извършим периодичната доставка на хранителните продукти предмет на
възлагане, включени в обхвата на Обособена позиция № 8 - „ КОНСЕРВИ” на обществената
поръчка, съобразно условията на Възложителя, обективирани в Техническата спецификация и
Указанията за участие в процедурата, за цена от:
6968,92 лв. ( Шест хиляди деветстотин шестдесет и осем лева и 92 ст.) без ДДС, което е
8362,70 лв. (Осем хиляди триста шестдесет и два лева и 70 ст.) с ДДС
Посочената крайна цена, т.е. тази с ДДС трябва да е реално число до втория знак след
десетичната запетая.
Всеки участник задължително трябва да посочи цена на доставка без и с вклю чен ДДС.
ПРИЛАГАМЕ:
1. Приложение № 2, по обособена позиция № 8- „ КОНСЕРВИ” , с разбивка по ед. цени
на подпозициите.
2. Справка /бюлетин/ за цените на едро на хранителните продукти, за които участва, за
Община Хасково към месец декември 2015г., издадена от „САПИ” ООД /в оригинал с мокър
печат на „САПИ” ООД/.
■\

Дата: 05.02. 2016г.
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