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РАЗДЕЛ  I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ  

 

ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1. Възложител на настоящата обществена поръчка е Управителят на „Многопрофилна 

болница за активно лечение - Първомай“ ЕООД, в качеството му на представляващ 

публичноправна организация, съгласно чл.5, ал.2, т.14 от Закона за обществените поръчки 

(ЗОП).  

2. Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на 

ЗОП между определения изпълнител и „Многопрофилна болница за активно лечение - 

Първомай“ ЕООД, с ЕИК 115516059 и адрес на управление: гр. Първомай, п.к. 4270, обл. 

Пловдив, ул."Княз Борис І" №51, тел.: +359 0336/63165, електронен адрес: www.mbal-

parvomay.com, електронна поща: mbal_par@abv.bg 

 РЕД НА ВЪЗЛАГАНЕ 

3. Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 18, ал.1 т.1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 б. ”б” от Закона за обществените 

поръчки (ЗОП). 

4. За неуредените в настоящите указания и документацията за участие условия по 

провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

Правилника за приложението му, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно предмета на поръчката.  

 ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

5. Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП е: 

„доставка". 

6. Предметът на обществената поръчка е: „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по 

диетични менюта” 

7. Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 

 15894220 ястия за болници; 

8. Видно от наименованието „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични 

менюта”  предметът на  поръчката обхваща извършването на всички необходими дейности по 

приготвянето на храна по диетични менюта и доставката й до лечебното заведение за 

ежедневно трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетичните менюта са 



4 
 

изготвени съобразно "Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено 

хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ ”Техника” от 1984 год. и 

изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ бр.63 от 02.08.2005 г. 

Конкретните ястия по менюта и количества се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде 

пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. 

Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване 

на храната и за почистване след хранене. 

9. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на 

обществената поръчка (Диетите, съобразно които трябва да бъдат подготвени и изпълнявани 

менютата) са подробно описани в Техническите спецификации -  Раздел II, Глава Осма от 

настоящата Документация. 

 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

10. Не се предвиждат обособени позиции. Предметът на поръчката е единен и неделим, 

тъй като включва взаимосвързани и последователни дейности - приготвяне и доставка на 

готова храна, която ще се доставя на едно място - сградата на лечебното заведение. Би било 

икономически неизгодно и функционално нецелесъобразно както за възложителя, така и за 

икономическите оператори, предметът на поръчката да бъде разделян и възлаган на различни 

изпълнители поради сравнително малкия среднодневен брой пациенти, за които ще се 

осигурява храна. Чрез възлагането на поръчката в цялост (без обособяване на позиции) ще се 

постигне оптимален процес на управлението й и един отговорен  за изпълнение на дейностите 

в пълен обем контрагент. 

 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ 

11. Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите. 

 

 МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

12. Мястото на изпълнение на доставките - до отделенията на „МБАЛ – Първомай” ЕООД на 

адрес гр. Първомай, ул.”Княз Борис I” № 51. 

 СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

13. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 3 (три) години. 

 

РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ 

14.  Разходите за изготвянето и подаването на оферти са за сметка на участниците. 

Участниците не могат да предявяват спрямо възложителя каквито и да било претенции за 

разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им по обявата, 

независимо от резултата. 
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15. Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на 

участниците и разглеждане и оценка на офертите, са за сметка на възложителя. 

 ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА 

16.  Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 345 000 лв. без ДДС (триста 

четиридесет и пет  хиляди лева). 

17. В ценовите си предложения участниците оферират единични цени за ястията и 

среднодневни цени за храната по диетичните менюта в Техническите спецификации (раздел ІІ 

на документацията).  Предлаганите цени са в лева с ДДС, закръглени до втория знак след 

десетичната запетая и следва да включват всички разходи на изпълнителя, свързани с 

качествено и срочно изпълнение на предмета на договора, включително непредвидените 

такива. 

18. Предлаганите от участниците среднодневни цени не могат да бъдат по-високи от 

посочените в раздел ІІ на настоящата документация пределни среднодневни цени за менютата 

по диети. Оферти, в които са предложени среднодневни цени по-високи от пределните 

среднодневни цени за менютата по диети, ще бъдат отстранени от участие в обществената 

поръчка, като неотговарящи на това предварително обявено условие.  

 ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО 

19.  Възложителят ще заплаща на изпълнителя доставените храни чрез банков превод въз 

основа на изготвена и представена от изпълнителя месечна фактура в срок до 30 дни, след 

представянето й. Фактурата трябва да включва броя и вида на доставените храни, както и 

техните единични цени в съответствие с ценовата оферта на изпълнителя.  

20. Договорените  единични цени са твърди  и не подлежат на промяна за срока на 
договора за възлагане на обществената поръчка, освен при условията и по реда, определени в 
договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. 

21. В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят е 
възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 

66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП.  

22. Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, 
отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го 
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането за плащане 
изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от 
тях като недължими. 

23. Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато 
искането за плащане е оспорено от изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за 
отказа. 
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 ГЛАВА ВТОРА 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

24. В съответствие с чл. 10, ал. 1 от ЗОП кандидат за възлагане на обществена поръчка може 

да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва дейностите в 

обхвата на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

25. Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни 

участници в процедура за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в 

обединения. 

26. Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за 

възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие 

или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен.1 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОБЕДИНЕНИЯТА 

27. Да кандидатстват за възлагане на обществената поръчка могат обединения на 

физически и/или юридически лица без оглед на правната им форма или статут. Съгласно чл. 10, 

ал. 3 от ЗОП участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците 

в обединението имат право да извършват съответната работа. 

28. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, 

че избраният за изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

29. В случай че участникът е обединение, същият трябва да представи договор или друг 

еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:  

а) да е определен един от партньорите, който да представлява обединението за целите на 
обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава плащания и указания 
за и от името на всеки член на обединението; 

б) да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за 
изпълнението на обществената поръчка; 

в) да са описани правата и задълженията на участниците в обединението 

                                                             
1
 В такъв случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, 

технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя 
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси. 
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г) да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на 
обединението; 

д) да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

е) да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да останат в 
него за целия период на изпълнение на договора; 

ж) да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по 
време на изпълнението на договора. 

з) да е определено наименование на обединението. 

30. Ако обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е 

юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, 

трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, да 

открие банкова сметка на обединението и да води самостоятелно счетоводство. Плащанията по 

Договора за обществена поръчка ще се извършват по банкова сметка на обединението. 

31. Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедура за възлагане на обществена поръчка едно 

физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

32. Съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

33. Когато съставът  на обединението се е променил след подаването офертата – участникът 

ще бъде отстранен и офертата му няма да бъде разглеждана и класирана. 

34. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 

и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 

представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 

регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено. 

35. Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от 

лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 

изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

36. С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на 

подизпълнители. 

37. В съответствие с чл. 174, ал 4 от ЗОП, когато участник е определил с офертата си един 

или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той: 

а) посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще 
извършват, и дела на тяхното участие; 
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б) представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от 
тях, съобразно вида и дела на тяхното участие; 

в) уведомява Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на 
изпълнение на договора за обществена поръчка. 

 ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

38. В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП възложителят отстранява от участие в 

процедура за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от 

следните обстоятелства: 

а) Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП2 е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 
219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или за 
аналогични престъпления в друга държава членка на ЕС или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 
от ЗОП); 

б) Участникът, или член на обединението има задължения за данъци и задължителни 
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 
кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато  

в) разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 
който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП); 3 

г) Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП); 

                                                             
2
 Съгласно Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП): 

 
Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са: 

1. лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата; 
3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 
еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва: 
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично 
дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон; 
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права 
съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран; 
8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и 
контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 

(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 
чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в 
която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП. 

3
 На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 3 участникът не се отстранява, когато: т. 1. се налага да се 

защитят особено важни държавни или обществени интереси; т. 2. размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП); 
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д) Участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и/или (ii) не е 
предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП); 

е) За участника е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 
245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 
(чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП); 

ж) По отношения на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП е налице конфликт на интереси по смисъла 
на параграф 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, който не може да бъде отстранен 
(чл. 54, ал. 1, т. 7) 

39. В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП възложителят има правото 

да отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за 

когото са налице следните обстоятелства: 

а) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура 
по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на 
чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1);4 

б) лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2); 

в) сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 
нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3); 

г) доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на 
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, 
изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато 
неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, 
т.  

д) Лице по чл. 55, ал. 2 от ЗОП5 е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от 
страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи информация, която 
може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка (чл. 55, ал. 5); 

е) В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП възложителят отстранява всеки участник, за когото 
са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на 
процедурата. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 
Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП 
или посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. В тези случаи възложителят 

                                                             
4 В съответствие с чл. 55, ал. 4, Възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, 

т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите 

национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. 

5 Вж. Чл. 40 от ППЗОП. 
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предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато 
документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП (докладът на комисията) са получени от Възложителя, той 
връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства. 

ж) Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица и за член на 
обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от 
ЗОП, възложителят отстранява от участие цялото обединение. 

40. Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 се прилагат до изтичане на 

следните срокове: 

а) пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54, 
ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок; 

б) три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 
6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг 
срок. 

з) В съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, 
ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи 
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване.6  

41. За горепосочената цел участникът може да докаже, че: 

а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или 
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения. 

42. Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП като доказателства за надеждността на участника се 

представят следните документи: 

а) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено 
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

б) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

                                                             
6 Съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 

държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56 ал. 1 възможност за времето, определено с 

присъдата или акта.  
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43. Съгласно чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията по чл. 

54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването 

на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се 

описват в подадения от участника единен европейски образец за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

44. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 

конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че 

предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, 

възложителят не го отстранява от процедурата. 

а) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал.1 от ЗОП мерки и 
представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в 
решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на 
който се намира процедурата. 

45. Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП, възложителят отстранява от участие и: 

б) участник, за който са налице забранителните основания по Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са приложими 
изключенията, предвидени в този закон (наличието или отсъствието се декларира в ЕЕДОП); 

в) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявата за обществена поръчка и настоящата документация (чл. 107, ал. 1, 
т. 1 от ЗОП); 

г) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (i) предварително обявените 
условия на поръчката и/или (ii) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, 
социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 
10 към чл. 115 на ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 2 от ЗОП); 

д) участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните 
разпоредби към ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 4 от ЗОП).  

46. Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато участникът е 
обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 
основанията за отстраняване. 

47. Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на  
капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да удостовери, 
че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице основанията за 
отстраняване. 
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 ГЛАВА ТРЕТА 

 КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ /ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ 

48. Възложителят не поставя такива изисквания. 

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

49. Възложителят не поставя такива изисквания. 

 

 МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

50.  В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП възложителят е определил  следните критерии, въз 

основа на които да установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за 

изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:  

51.  Участникът следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, или от момента на  учредяването си до тази дата,  да е изпълнил най-малко 1 /един/ 

договор с предмет, еднакъв или сходен с  настоящата поръчка, на  обща стойност не по-малко 

от 250 000 лв.   Като „еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка“  

Възложителят ще приема изпълнени договори за приготвяне и доставка на храна за 

пациенти  на  лечебни заведения за болнична помощ, домове за  медико-социални грижи и 

хосписи (по смисъла на Закона за лечебните заведения) . 

            Документи, с които се доказват: списък на изпълнените договори, включително 

стойностите, датите и получателите, удостоверения за добро изпълнение, издадени от лечебни 

заведения за болнична помощ, домове за  медико-социални грижи и хосписи или други 

еквивалентни писмени доказателства за извършена/и доставки/услуги. 

52.  Всеки участник трябва да разполага с персонал, отговорен за  изпълнение на поръчката, 

включително и за контрола на качеството  -  поне едно лице с професионална квалификация на 

инструктор по лечебно хранене или диетолог. 

 Документи, с които се доказва съответствието с изискването: Списък на персонала, 

отговорен за изпълнение на поръчката и за контрола на качеството с посочване на образование 

и професионална квалификация, копия от дипломи, сертификати за успешно преминати 

квалификационни курсове и обучения,  граждански/трудов договор/и, доказващи, че персоналът 

от списъка  е на разположение на участника за срока на изпълнение на поръчката. 

53. Участникът трябва да разполага с поне един собствен или предоставен му за срока на 

изпълнение на поръчката  обект за производство/приготвяне на храни, отговарящ на следните 

изисквания: 
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- да е регистриран по реда на Закона за храните в Областната дирекцияя по безопаасност на 

храните (ОДБХ ) по местонахождението му;  

- да е с такава локация (местонахождение), която обективно да дава възможност доставката на 

храната да се извърши до 40 минути след приготвянето й (т.е. обектът да е на такова разстояние 

от лечебното заведение, което да позволява транспортирането на храната до него по 

съществуващата пътна мрежа и при спазване правилата за движение да се извърши за време не 

по-голямо от посоченото). 

          Документи, с които се доказват: Списък на притежаван/и или предоставен/и на участника 

за срока на изпълнение на поръчката обект/и за производство/приготвяне на храни, придружен 

с копие/я от удостоверение/я за регистрация от ОДБХ по местонахождението на обекта/тите. 

54. Участникът трябва да притежава собствено или наето техническо оборудване, 

необходимо за изпълнение на поръчката – автомобил/и, регистриран/и за превозване на храни 

(ако кандидатът използва ресурси на трети лица, той трябва може да докаже, че ще има на свое 

разположение тези ресурси за навременно и качествено изпълнение на обекта на поръчката). 

    Документи, с които се доказват: Списък на транспортните средства, придружен с копия от 
удостоверения от ОДБХ за регистрация на транспортни средства, договори за поетите от третите 
лица задължения.  

 

 ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

55. Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети 
лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото състояние, техническите и професионални способности. 

56. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 
които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него 
трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия. 

57. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
лица задължения. 

58. В съответствие с чл. 66, ал.  1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 
случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

59. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата. За удостоверяване на тези обстоятелства за всеки от 
подизпълнителите се представят съответните документи. 

60. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде 
обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да 
подава самостоятелно оферта. 

61. След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или 
включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 65, ал. 11 и 12 от ЗОП. 



14 
 

 

 ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ 
ЗА ПОДБОР 

62. В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира 
липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор чрез 
представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) по образец, 
утвърден от Европейската комисия (ОБРАЗЕЦ No 1 от Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ). 
В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват 
националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен, са длъжни да предоставят информация. 

63. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, 
че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 
подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, 
подизпълнителите и третите лица се представя отделен ЕЕДОП. 

64. По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, 
ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват 
един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при 
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 
изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за 
всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от 
един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

65. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко 
време  да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, 
посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 
процедурата. 

66. В съответствие с чл. 59 от ЗОП при необходимост за доказване на икономическото и 
финансовото състояние, техническите и професионалните способности и минималните 
изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност на 
участниците се представят документите, посочени към съответните изисквания. 

67. Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или 
възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение, Възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. 
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 ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

 ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

 

 ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.  

68. Възложителят предоставя неограничен, пряк и пълен безплатен достъп до 

документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната си страница:  

www.mbal-parvomay.com. Същата може да се изтегли на посочения в обявлението линк  до 

крайния срок за получаване на офертите. 

 РАЗЯСНЕНИЯ 

69. Съгласно чл. 33 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска 

писмено от Възложителя разяснения по условията на обществената поръчка до 10 (десет) дни 

преди изтичането на срока за получаване на офертите.  

70.  Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, 

публикуван в профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно 

от 6 дни преди изтичане на срока за подаване на оферти. В разясненията не се посочва лицето, 

направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило 

след срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.  

 СЪОБЩЕНИЯ 

71. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое 

действие в случаите, предвидени в ЗОП. 

72. Изпращането на  информация от Възложителя към заинтересованите лица/участниците 

е в писмен вид, на български език и се извършва чрез съобщения, изпратени по електронен път 

(по електронна поща) – на посочените от заинтересованите лица/участниците електронни 

адреси, както и чрез оповестяването на информацията в профила на купувача. 

73. При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, 

участниците са длъжни в срок до 24 часа да уведомят Възложителя. 

74. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна 

на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно 

изпращане на уведомленията или информацията. 

75. Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП, участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 

Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по 

отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП). 
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 ГЛАВА ПЕТА 

 КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА 

76. Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена по критерия „оптимално съотношение качество/цена“ по смисъла на чл. 

70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

 

 МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

77. Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за 

определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 

възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната 

оферта.  

78. Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

79. Офертите ще бъдат оценявани по посочените по-долу критерии, като оценяването по 

показателя качество ще се извърши въз основа на органолептичен анализ - дегустация на 

мостри от предлаганата от участниците готова храна, които трябва да бъдат предоставени от 

кандидатите в ден и час, определени от комисията. Мострите са описани по вид и количество в 

раздел II от тази документация. 

80. Комплексната оценка на офертите се извършва на базата на следните показатели: 

• Показател  „Цена“ –  със 70 % относителна тежест в комплексната оценка  и максимална 
възможна оценка от 70 точки; 

• Показател „Оценка на качеството на предлаганата храна“  –  с 30 % относителна тежест 
в комплексната оценка  и максимална възможна оценка от 30 точки. 

1. Определяне на оценка по показателя „Цена„ /О1/  

            Оценката по този показател се формира както следва: 

 Комисията оценява предложената от всеки участник обща среднодневна цена. Общата 

среднодневна цена представлява сбор от оферираните среднодневни цени по диети №15, 

№10, №9, №5, №1А, №1 и дневната цена за болни деца до 1-годишна възраст, коригирани с 

посочените по-долу теглови коефициенти.  

При изчисляването на общата среднодневна цена оферираните от всеки участник 

среднодневни цени за ястията в менютата по отделните диети участват със следните теглови 

коефициенти:  

- Готова храна за болни по диета № 15 - 30% 

- Готова храна за болни по диета № 10 - 30% 

- Готова храна за болни по диета № 9 - 20% 

- Готова храна за болни по диета № 5 - 3% 



17 
 

- Готова храна за болни по диета № 1А - 5% 

- Готова храна за болни  по диета № 1 - 7% 

- Готова храна за болни деца до 1-годишна възраст - 5% 

Общата среднодневна цена на всеки участник се изчислява по следната формула: 

Оц = (Д15 х 0,30) + (Д10 х 0,30) + (Д9 х 0,20) + (Д5 х 0,03) + (Д1А  х 0,05) + (Д1 х 0,07) + (Дд1 х  

0.05), 

където Оц е стойността на получената обща среднодневна цена, а Д15, Д10, Д9, Д5, Д1А, Д1 и 

Дд1  са съответните стойности на предложените от участника среднодневни цени на храната от 

менютата за съответните диети  -  №15, №10, №9, №5, №1А, №1 и  дневната цена на храната от 

менюто за болни деца до 1-годишна възраст.  

Оценката на всеки участник по показателя „Цена„ /О1/ се определя като съотношение 

между най-ниската предложена от участник в процедурата обща среднодневна цена и 

предложената обща среднодневна цена от оценявания участник. Полученият резултат се 

умножава по коефициента, определящ тежестта на показателя в комплексната оценка.  

          предложена в процедурата най-ниска обща среднодневна цена 
О1 = ---------------------------------------------------------------------- ----------------------   x  70 
                  предложена от участника обща среднодневна  цена 
 

Максималния брой точки - 70, получава участникът, предложил най-ниска обща цена. 

2. Определяне на оценка по показателя „Оценка на качеството" /О2/.  

Оценяването по този показател ще се извърши чрез органолептичен анализ (дегустация)  

на мостри, които трябва да бъдат представени от кандидатите в ден и час, определени от 

комисията. Списъкът на мострите, които участниците трябва да  представят се съдържа в 

РАЗДЕЛ II на тази документация. Оценяването на  мострите ще се извърши при съобразяване с 

основните показатели за органолептична оценка на качеството на кулинарната продукция – 

външен вид, цвят, мирис, консистенция, количество, температура на поднасяне, както и вида на 

индивидуалната кетърингова опаковка. Оценката по този показател се формира като всеки от 

членовете на комисията определя индивидуална оценка на качеството на мострите на всеки 

участник по следната четиристепенна оценъчна скала:  

Показател „Оценка на качеството“ /О2/  

 
Брой точки 

         Храната е с отлично качество – привлекателен и естетичен  външен 

вид, съставките са с характерен цвят, храната е с типична характерна 

текстура и консистенция, с общ приятен, ненатрапчив и характерен за 

вложените продукти аромат, температурата при поднасяне е 

сравнително добре запазена, индивидуалната кетъринговата опаковка е 

 

 

30 
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термоустойчива, практична и с подходяща вместимост. 

          Храната като цяло е с добро качество, но е налице поне едно от 

следните обстоятелства: външния вид не е  привлекателен и достатъчно 

естетичен, някои от съставките  са с нехарактерен цвят, храната не е с 

типична характерна текстура и консистенция, не се усеща  типичния за 

ястието аромат и/или на  вложените в него продукти, температурата 

при поднасяне не е добре запазена, кетъринговата опаковка е с 

несъответна за ястието и грамажа му вместимост. 

20 

        Храната като цяло е със задоволително качество, но са налице поне 

две от следните обстоятелства: външния вид не е привлекателен и 

достатъчно естетичен, някои от съставките са с нехарактерен цвят, 

храната не е с типична характерна текстура и консистенция, не се усеща  

типичния за ястието аромат и/или на  вложените в него продукти, 

температурата при поднасяне не е добре запазена, кетъринговата 

опаковка е с несъответна за ястието и грамажа му вместимост. 

10 

        Храната е с незадоволително качество, защото са налице три или 

повече от  следните обстоятелства:  външния вид  не е привлекателен и  

достатъчно естетичен, някои от съставките са с нехарактерен цвят, 

храната не е с типична характерна текстура и консистенция, не се усеща  

типичния за ястието аромат и/или на  вложените в него продукти, 

температурата при поднасяне не е добре запазена, кетъринговата 

опаковка е с несъответна за ястието и грамажа му вместимост. 

0 

 

 

Общата оценка на комисията за предложението на всеки участник по този показател се 

изчислява като средноаритметична (с точност до втория знак след десетичната запетая) от 

индивидуалните оценките, присъдени от членовете на комисията за качеството на мострите на 

всеки участник.  Максималната оценка за предложението на участник  по този показател е в 

размер на 30 точки. Кулинарна продукция, получила обща оценка по-ниска от 10 точки не 

отговаря на изискванията на възложителя за качество на предлаганата храна. 

 

81. КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА на всяка оферта се изчислява като сбор от оценките й по 

двата показателя: КО = О1 + О2. Максималната комплексна оценка, която може да бъде 

присъдена на представена от участник оферта е в размер на 100 точки. Офертите на 

участниците се класират в низходящ ред на получената комплексна оценка. За изпълнител на 

обществената поръчка се определя  участника, получил най-голям брой точки в комплексната 

оценка на офертата. 
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 ГЛАВА ШЕСТА 

 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

 

 ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

82. Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. 

83. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 

обявени от възложителя. 

84. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

85. С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е 

съгласен и безусловно приема поставените в документация за участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, 

както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка. Поставянето 

от страна на някой от участниците на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в 

документацията, води до отстраняване на този участник. 

86. До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

87. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

88. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. Свързани лица не могат да подават 

самостоятелни оферти, в това число и като участници в обединения. 

89. Офертата се изготвя на български език. Всички документи, изготвени на чужд език, 

следва да бъдат придружени с официален превод на български език. 

90. Техническото и Ценово предложения, и др. изискуеми документи, за които в тази глава 

е указано, следва да се изготвят и представят по образците в Приложението ОБРАЗЦИ НА 

ДОКУМЕНТИ към настоящата документация.  

91. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез 

„копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който идентичността на 

копието с оригинала е удостоверено по следния начин и със следното съдържание: 

т.1 „Вярно с оригинала“;  

т.2 името и фамилията на лицето, заверило документа; 

т.3 датата, на която е извършил заверката; 

т.4 собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката. 
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 СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ 

92. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от датата, която е 

посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата. Възложителят може да 

поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор. 

 ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА 

93. Офертата се състои от три части, а именно: 

а) „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ – с информацията и 
документите за деклариране и доказване на личното състояние на участника и съответствието 
му с критериите за подбор, посочени в следващия параграф 94); 

б)  „Техническо предложение“, включващо документите и доказателствата, определени в 
параграфи 95-97.; 

в)  „Ценово предложение“ със съдържанието, определено в параграфи  98-100. 

 ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

94. Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор 

включват: 

т.1 Опис на представените документи (Образец 2 от Приложение ОБРАЗЦИ НА 
ДОКУМЕНТИ към настоящата документация ), подписан от участника; 

т.2        Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – попълват се 
всички полета, маркирани със зелен цвят в приложения към документацията образец на 
ЕЕДОП – вж. Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ,  Образец 1. 

Съгласно чл.67, ал. 4 от З№П във връзка с §29, т. 5,  б. „а“ от ПЗР на ЗОП (в сила от 1 април, 
2018 г.) и Методическо указание на Агенцията по обществените поръчки от 02.03.2018 г. с 
изх. №МУ-4, участниците в настоящата поръчка трябва да представят Единният 
европейски документ за обществени поръчки задължително в електронен вид. 
Системата за представяне на електронен ЕЕДОП е достъпна чрез портала за 
обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/електронни услуги на Европейската комисия, 
както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd. Системата дава възможност за 
повторно използване на вече генериран еЕЕДОП. 
- Един от възможните начини за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде 
цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие 
в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява 
редактиране на неговото съдържание. 
- Друга възможност за предоставяне на ЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до 
изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 
т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, 
към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. 
В случаите, когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с 
електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. 

В тази част на офертата си участниците по своя преценка могат да представят и документи, 
доказващи съответствието им с определените от възложителя критерии за подбор и 
декларираните от тях в ЕЕДОП обстоятелства и информация  (като напр. издадени от 
възложители удостоверения за добро изпълнение, издадените от ОДБХ удостоверения за 

https://ec.europa.eu/tools/espd
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регистрация на обект/и и транспортни средства за превоз на храни, копия от дипломи, 
сертификати за успешно преминати квалификационни курсове и обучения,  
граждански/трудов договор/и и др. документи, посочени в Глава Трета, Критерии за подбор). 
Представянето на такива документи не е задължително, но би спомогнало за правно-
техническа икономия в действията по 67, ал. 5 от ЗОП на комисията за извършване на подбор 
на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите, в случай,  че е необходимо 
да се  изиска от участниците да представят всички или част от документите, чрез които се 
доказва декларираната информация. 

  „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

95. Техническото предложение съдържа: 

1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

процедурата (когато в процедурата участникът не се представлява от лицата, които 

имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 

2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя (Образец 3 от Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ); 

3. Декларация за приемане условията на приложения проект на договор ( Образец 5 от 

Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ); 

4.  Декларация за срока на валидност на офертата. Офертите следва да бъдат с валидност 

минимум 90 календарни дни, от датата на подаване на офертата (Образец 6 от Приложение 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ); 

5.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд (чл. 39, ал.3, 

т. 1, б. „д“ от ППЗОП) Образец 7 от Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ; 

96. “Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се 

поставя в общия плик (опаковка) на офертата. 

97. Ако представено от участник „Техническо предложение“ не съответства на 

изискванията, поставени в настоящата документация или не съдържа някои от задължителните 

части/документи, същото няма да бъде допуснато до оценяване и класиране от комисията. 

 

 „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“ 

98. Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за изпълнение 

на обществената поръчка(Образец 4 от Приложение ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ).  

99. Участникът вписва в таблиците на ценовото си предложение (Образец 4) предлаганата 

от него единична цена за всяко едно ястие от менютата, посочва обща цена на ястията за всеки 

ден и среднодневна цена за храната за всяко от менютата по съответните диети 

(средноаритметичната стойност на еднодневните цени в менюто). При изготвянето на ценовите 

си предложения участниците трябва да имат предвид, че предлаганите среднодневни цени не 
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могат да бъдат по-високи от посочените в раздел ІІ, Глава Осма „Технически спецификации“ 

пределни среднодневни цени за отделните менюта. Ценова оферта, неотговаряща на това 

изискване няма да бъде разглеждана и оценявана по показателя „Цена”, а участникът ще бъде 

отстранен от процедурата, като представил оферта, неотговаряща на изискванията на 

възложителя 

100. Предлаганата от участниците цена трябва да бъде формирана като твърда единична 

цена в лева, до втория знак след десетичната запетая, до краен получател - съответните 

отделения на възложителя и включваща всички разходи, отстъпки, ДДС и всички други данъци 

и начисления по действащото българско законодателство. 

Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен запечатан плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри. 

 ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

101. На основание чл. 112, ал. 1, т. 3 от ЗОП, при сключване на договор участникът, 

определен за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение. Възложителят 

определя  размер на гаранцията за изпълнение  в размер на 3 % от прогнозната стойност на 

договора без ДДС 

102. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми: 

-  парична сума;  

-  банкова гаранция;  

-  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

103. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение. 

  ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

104. Офертите, комплектовани съобразно посочените в предходните параграфи 94-100 

изисквания, се запечатват в общ непрозрачен плик (опаковка), включващ документите относно 

личното състояние и съответствието с критериите за подбор, техническото предложение и 

ценовото предложение. 

105. Върху общия  плик (опаковка) на офертата се изписва: 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ – „Многопрофилна болница за активно лечение – Първамай“ ЕООД, с 
адрес на управление: гр. Първомай, 4270, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 51   

2. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо; 

3. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на 
участника; 

4. Обществена поръчка с предмет: 

 „Приготвяне и доставка на храна за пациенти по диетични менюта” 
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       Върху плика не се поставят никакви други обозначения. 

106. В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертата се представя от  

участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга на следния адрес: гр. Първомай, 4270, обл. Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 51  

деловодството на “МБАЛ - Първомай” ЕООД гр.Първомай”, всеки  работен ден до 15:30 часа до 

крайната датата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението. 

107. Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва 

друг начин за представяне. 

108. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си.  

109. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

110. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 

“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 

111. В съответствие с изискванията на чл. 48 ал. 1 от ППЗОП възложителят води регистър за 

получените оферти, в който отбелязва: 

а) подател на офертата; 

б) номер, дата и час на получаване; 

в) причините за връщане на офертата (когато е приложимо). 

112. При получаване на офертата върху общия запечатан плик (опаковка) се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

113. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

114.  Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 51 от ППЗОП, за 

което се съставя протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписва от 

предаващото лице и от председателя на комисията. 

 РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

115. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

започва работа след получаване представените оферти и протокола по чл. 48, ал.6 от ППЗОП. 

116. При промяна на датата, часа или мястото за отваряне на офертите, участниците се 

уведомяват писмено. 

117. Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 
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118. Комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по реда на тяхното постъпване и 

оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри”. Най-малко трима от членовете на комисията подписват 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. Комисията 

предлага по един от присъстващите представители на другите участници да подпише 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри”. 

119. След извършването на действията по предходния параграф приключва публичната част 

от заседанието на комисията. 

120. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП  за съответствие с 

изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и 

съставя протокол. 

121. Когато установи липса на документи, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща 

на всички кандидати или участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

122. В срок от 5 работни дни от получаване на протокола по параграф 121 участниците, по 

отношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да 

представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти 

и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертите. Тази 

възможност се прилага и за подизпълнители, посочени от участника. Участникът може да 

замени подизпълнител, когато е установено, че същия не отговаря на условията на 

възложителя, когато това не води до промяна на техническото предложение 

123. След изтичането на срока по предходния параграф комисията пристъпва към 

разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 

участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

124. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

125. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

126. В деня и часа, определени от комисията, участниците трябва да представят мостри на 

приготвени от тях храни (предлагани за доставка при изпълнение на поръчката), като видът и 

количеството на мострите са описани в раздел II на документацията за участие.  

127. Комисията отстранява от участие кандидат, който не представи мостри, съгласно 

документацята.  

128. Неприсъствието на някой кандидат или негов представител при отваряне на пликовете 

или в деня, определен от комисията за  представяне и оценка на мострите не е основание за 

отлагане на процедурата. 
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129. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения 

комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на 

отварянето, на което могат да присъстват лицата, посочени в параграф 117. 

 ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

130. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на 

заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията 

на обществена поръчка. 

131. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението 

и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 

процедурата в РОП. 

132. Промените  се извършват чрез решение за одобряване на обявление за изменение в 

условията на процедурата, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-

дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. 

133. След изтичането на този срок  възложителят може да публикува многократно обявление 

за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата само, 

когато удължава обявените срокове. 

 ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

134. Комисията разглежда допуснатите оферти, като ги оценява и класира в съответствие с 

предварително обявените условия, прилагайки съдържашата се в  настоящата документация 

методика. Комисията отваря и оповестява ценовите предложения на участниците след като е 

разгледала  и установила съответствието на предложенията им за изпълнение на поръчката с 

изискванията на възложителя и след като е оценила офертите по всички други показатели, 

различни от цената. За действията си комисията изготвя доклад и приключва своята работа с 

предаването му на възложителя заедно с цялата документация. 

 

 ГЛАВА  СЕДМА 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.  ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

 СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

135. След влизане в сила на решението за класиране на участниците и избор на изпълнител 

страните уговарят датата и начина на сключване на договора. 

136. Когато определен за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се 

приема и неявяването на уговорената за подписване на договор дата, освен ако неявяването е 

по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 
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137. Ако след получена покана, класираният на второ място участник откаже да подпише 

договора, Възложителят прекратява възлагането на поръчката. 

138. Договорът се сключва във формата и със съдържанието на проекта на договор, 

приложен  в  Раздел III на настоящата Документация, допълнен с всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на 

поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено 

условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или 

след провеждане на процедурата. 

 ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

139. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 

а) когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 
период; 

б) когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на 
който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия 
работен ден, следващ почивния. 

140. Сроковете в документацията са в календарни дни.  

141. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния 

срок. 

142. По въпроси, свързани с условията за възлагане на поръчката, подготовката на офертите 

на участниците и основанията за прекратяване на възлагането, които не са разгледани в 

документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника 

за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

 

РАЗДЕЛ II 

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

 ГЛАВА ОСМА 

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

 СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

143. Приготвянето и доставката на храна за пациенти по диетични менюта е за ежедневно 

трикратно хранене на пациенти – средно около 100 души. Диетите, съобразно които трябва да 

бъдат подготвени и изпълнявани менютата са посочени  в настоящата документация за участие. 

144. Конкретните ястия по вид и количество се уточняват ежедневно. Храната трябва да бъде 

пакетирана в подходящи индивидуални кетърингови опаковки за еднократна употреба. 
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Изпълнителят трябва да разполага с транспорт за доставката и собствен персонал за раздаване 

на храната и за почистване след хранене. 

145.  Предварително съгласуване на менюто за готовата храна за седмицата от предходната 

седмица. Заявяването за следващия ден се извършва с писмена заявка, която се връчва на 

представителя на доставчика при доставката на храната за текущия ден. В заявките се уточняват 

броят порции за следващия ден по видове менюта. Доставките по направените заявки се 

извършват до отделенията на „МБАЛ – Първомай” ЕООД. Храната се доставя със собствени или 

наети от доставчика транспортни средства, отговарящи на всички санитарно-хигиенни 

изисквания за доставка на хранителни продукти, доказани със съответните разрешителни 

документи от Областна дирекция за безопасност на храните (ОДБХ). Заявеното трябва да се 

доставя в добър търговски вид, по начин, съответстващ на изискванията за транспорт и 

съхранение съгласно БДС или еквивалентно. Храната трябва да бъде прясна, приготвена не по-

рано от 40 минути преди сервирането й в собствена на изпълнителя/наета от него кухня( обект), 

отговаряща на обема и спецификата на поръчката и на изискванията за подготовка на 

предлаганата храна. Обектът следва да е регистриран от ОБДХ и да отговаря на всички хигиенни 

и ветеринарно-санитарни изисквания по Закона за храните. Ястията трябва да са пакетирани в 

подходяща индивидуална кетърингова опаковка за еднократна употреба. Транспортирането на 

храната от кухнята на изпълнителя до отделенията на възложителя задължително се извършва 

в подходящи термофорни съдове (кутии), които да осигурят поднасянето на топла 

(неизстинала) храна на болните.  

146. Качеството на доставяната храна трябва да отговаря на действащите стандарти. 

Приготвянето й се извършва в съответствие със "Сборник рецепти за диетични ястия за 

заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения", издание на ДИ 

”Техника” от 1984 год.  и изискванията на Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните 

норми за хранене на населението, издадена от Министерството на здравеопазването (обн. ДВ 

бр.63 от 02.08.2005 г. Количеството, качеството и калорийността на ястията следва да са 

съобразени с изискванията за рационално и диетично хранене, съгласно номеричната система 

на съответната диета. Всяка доставка се придружава с писмена калкулация, в която се отразяват 

грамажът на вложените продукти и броят на доставените ястия от всеки вид по менюта. 

 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 15 (обща) 
 

Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 15 - закуска, обяд (основно 
ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за пациенти, като средното количество е до 30 порции на ден. В това количество на храната по 
диета 15 е включена и храна за болни деца (1/2 от порцията за възрастен).  При изготвяне на 
ценовите си предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с 
разполагаемия финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на 
среднодневната цена за храната, включена в менюто по диета №15 от  6,00 лв. с включен ДДС.  
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СЕДМИЧНО МЕНЮ ПО ДИЕТА 15 (обща), първа и трета седмица от месеца 

 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

закуска чай, масло, халва  

обяд пиле с картофи  

вечеря козунак и айрян  

 хляб за деня  

ВТОРНИК   

закуска макарони със сирене  

обяд мусака с телешко месо и ориз  

вечеря печени кюфтета и варени картофи  

 хляб за деня  

   

СРЯДА   

закуска Чай, масло, сирене  

обяд пиле с ориз  

вечеря печ. кебапчета с червени домати  

 хляб за деня  

   

ЧЕТВЪРТЪК   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле печено със салата от краставици  

вечеря кифла с извара и айрян  

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

закуска макарони със сирене  

обяд печена риба  с варени картофи  

вечеря печени кюфтета с прясно зеле и 
моркови 

 

 хляб за деня  

   

СЪБОТА   

закуска чай, масло, мед  

обяд пиле бял сос  

вечеря славянски гювеч постен  

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

закуска чай, масло, сирене  

обяд кюфтета  с доматен сос  

вечеря плакия зеле цветно   

 хляб за деня  
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СЕДМИЧНО МЕНЮ ПО ДИЕТА 15 (обща), втора и четвърта седмица от месеца 

 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле зелен фасул  

вечеря тутманик и айрян  

 хляб за деня  

   

ВТОРНИК   

закуска макарони със сирене  

обяд печени кюфтета и краставици  

вечеря пиле печено и червени домати  

 хляб за деня  

   

СРЯДА   

закуска Чай, масло, сирене  

обяд пиле с гювеч  

вечеря кифла с извара и айрян  

 хляб за деня  

   

ЧЕТВЪРТЪК   

закуска чай, масло, халва  

обяд мусака с телешко месо и картофи  

вечеря печено кебапче и краставици  

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

закуска макарони със сирене  

обяд печена риба  с варени картофи  

вечеря печени кюфтета с черв.домати  

 хляб за деня  

   

СЪБОТА   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле картофи  

вечеря плакия зеле  

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

закуска чай, масло, сирене  

обяд пиле с ориз  

вечеря огретен с картофи   

 хляб за деня  
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ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 10 (сърдечно-съдови заболявания) 

 
Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 10 - закуска, обяд (основно 

ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за болни, като средното количество е до 40 порции на ден. При изготвяне на ценовите си 
предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия 
финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на среднодневната 
цена за храната, включена в менюто по диета №10 от  6,00 лв. с включен ДДС. 

 
СЕДМИЧНО  МЕНЮ ПО ДИЕТА 10 (сърдечно-съдови заболявания), първа и трета  

седмица от месеца 
 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

закуска чай, масло, халва  

обяд пиле с картофи  

вечеря козунак и айрян  

 хляб за деня  

   

ВТОРНИК   

закуска макарони със сирене  

обяд мусака с телешко месо и ориз  

вечеря печени кюфтета и вар.картофи  

 хляб за деня  

   

СРЯДА   

закуска Чай, масло, сирене  

обяд пиле с ориз  

вечеря печени кебапчета със салата червени 
домати 

 

 хляб за деня  

   

ЧЕТВЪРТЪК   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле печено и салата от краставици  

вечеря кифла с извара и  айрян  

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

закуска макарони със сирене  

обяд печена риба  с варени картофи  

вечеря печени кюфтета с прясно зеле и 
моркови 

 

 хляб за деня  
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СЪБОТА   

закуска чай, масло, мед  

обяд пиле с бял сос  

вечеря славянски гювеч постен  

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

закуска чай, масло, сирене  

обяд кюфтета  с доматен сос  

вечеря плакия зеле цветно  

 хляб за деня  

   

 
СЕДМИЧНО  МЕНЮ ПО ДИЕТА 10 (сърдечно-съдови заболявания), втора и четвърта 

седмица от месеца 
 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле зелен фасул  

вечеря тутманик и айрян  

 хляб за деня  

   

ВТОРНИК   

закуска макарони със сирене  

обяд печени кюфтета и салата зелена  

вечеря пиле печено и червени домати  

 хляб за деня  

   

СРЯДА   

закуска Чай, масло, сирене  

обяд пиле гювеч  

вечеря кифла с извара и айрян  

 хляб за деня  

   

ЧЕТВЪРТЪК   

закуска чай, масло, халва  

обяд мусака телешко месо и картофи  

вечеря печени кебапчета и краставици  

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

закуска макарони със сирене  

обяд печена риба  с варени картофи  

вечеря печени кюфтета с червени домати  

 хляб за деня  
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СЪБОТА   

закуска чай, масло, сладко  

обяд пиле с картофи  

вечеря плакия зеле  

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

закуска чай, масло, сирене  

обяд пиле с ориз  

вечеря огретен от картофи  

 хляб за деня  

   

 
ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 9 (диабетици) 

 
 Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 9  - закуска, обяд (основно 

ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за болни, като средното количество е до 20 порции на ден. При изготвяне на ценовите си 
предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия 
финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на среднодневната 
цена за храната, включена в  менюто по диета №9 от  7,00 лв. с включен ДДС. 

 
 

СЕДМИЧНО  МЕНЮ ПО ДИЕТА 9 (диабетици) първа и трета седмица от месеца 
 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд пиле паприкаш  

Вечеря диетичен телешки кренвирш на скара 
и краставици 

 

 хляб за деня  

   

ВТОРНИК   

Закуска чай, масло, телешки салам  

Обяд печени кюфтета с червени домати  

Вечеря пиле печено и  салата зеле и моркови  

 хляб за деня  

Обща цена за деня   

СРЯДА   

Закуска чай, масло, диетичен кренвирш  

Обяд шницел и червени домати  

Вечеря диетичен телешки кренвирш на скара 
и краставици 

 

 хляб за деня  
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ЧЕТВЪРТЪК   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд пиле печено и бяло зеле с моркови  

Вечеря кебапчета и червени домати  

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

Закуска чай, масло, телешки салам  

Обяд печена риба  с червени домати  

Вечеря печени кюфтета и  салата зеле с 
моркови  

 

 хляб за деня  

   

СЪБОТА   

Закуска чай, масло, диетичен кренвирш  

Обяд пиле с доматен сос  

Вечеря гювеч с птиче месо  

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд кюфтета  печени с доматен сос  

Вечеря пиле прясно зеле  

 хляб за деня  

   

 
СЕДМИЧНО  МЕНЮ ПО ДИЕТА 9 (диабетици) втора и четвърта седмица от месеца 

 

ден ястия  

ПОНЕДЕЛНИК   

Закуска чай, масло, телешки салам  

Обяд пиле зелен фасул  

Вечеря шницел и салата червени домати  

 хляб за деня  

   

ВТОРНИК   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд печени кюфтета и зелена салата с 
краставици 

 

Вечеря пиле печено и червени домати   

 хляб за деня  

   

СРЯДА   

Закуска чай, масло, диетичен кренвирш  

Обяд пиле гювеч  

Вечеря печени кебапчета и зелена салата  

 хляб за деня  
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ЧЕТВЪРТЪК   

Закуска чай, масло,телешки салам  

Обяд шницел и салата бяло зеле с моркови  

Вечеря печен тел.кренвирш и зелена салата с 
краставици 

 

 хляб за деня  

   

ПЕТЪК   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд печена риба  и червени домати  

Вечеря печени кюфтета и бяло зеле с моркови   

 хляб за деня  

   

СЪБОТА   

Закуска чай, масло, диет. кренвирш  

Обяд пиле с доматен сос  

Вечеря печени кебапчета и салата червени 
домати 

 

 хляб за деня  

   

НЕДЕЛЯ   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд пиле зелен лук  

Вечеря телешки кренвирш на скара и салата 
зеле с моркови 

 

 хляб за деня  

 
ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 5 (чернодробни) 

 
Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 5 - закуска, обяд (основно 

ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за болни, като средното количество е до 3 порции на ден. При изготвяне на ценовите си 
предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия 
финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на среднодневната 
цена за храната, включена в  менюто по диета №5 от  6,00 лв. с включен ДДС. 

 
МЕНЮ ПО ДИЕТА 5 (чернодробни) 

 

ден ястия  

ПЪРВИ ДЕН   

Закуска чай, сирене, сладко  

Обяд пиле с ориз  

Вечеря картофи на фурна  

 хляб за деня  
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ВТОРИ ДЕН   

Закуска чай, сладко, обикн. бисквити  

Обяд пиле с бял сос  

Вечеря огретен от картофи  

 хляб за деня  

   

ТРЕТИ ДЕН   

Закуска чай, сирене, сладко  

Обяд пиле с картофи на фурна  

Вечеря каша с препечено брашно  

 хляб за деня  

   
 

 
ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 1А (следоперативна) 

 
Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 1А  - закуска, обяд (основно 

ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за болни, като средното количество е около 5 порции на храноден. При изготвяне на ценовите 
си предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия 
финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на среднодневната 
цена за храната, включена в  менюто по диета №1А от  5,00 лв. с включен ДДС. 

 
 

МЕНЮ ПО ДИЕТА 1А (следоперативна) 
 

ден ястия  

ПЪРВИ ДЕН   

Закуска масло, сирене (попара)  

Обяд супа пиле (пасирана)  

Вечеря картофено пюре  

   

ВТОРИ ДЕН   

Закуска чай, масло, сирене (попара)  

Обяд супа пиле (пасирана)  

Вечеря каша от препечено брашно  

 хляб за деня  

   

ТРЕТИ ДЕН   

Закуска чай, масло, сирене (попара)  

Обяд пюре, месо  

Вечеря картофено пюре  

 хляб за деня  
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ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ПО ДИЕТА 1 (стомашно-чревни заболявания) 
 

Доставка на прясно приготвена топла храна за болни по диета 1  - закуска, обяд (основно 
ястие) и вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа 
на заявки по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна 
за болни, като средното количество е до 7 порции на ден. При изготвяне на ценовите си 
предложения участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия 
финансов ресурс възложителят определя като пределно допустим  размер на среднодневната 
цена за храната, включена в  менюто по диета №1 от  6,00 лв. с включен ДДС. 

 
МЕНЮ ПО ДИЕТА 1 (стомашно-чревни заболявания) 

 

ден ястия  

ПЪРВИ ДЕН   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд пиле с ориз  

Вечеря картофи на фурна  

 хляб за деня  

   

ВТОРИ ДЕН   

Закуска чай, масло  

Обяд пиле с бял сос  

Вечеря каша от препечено брашно  

 хляб за деня  

   

ТРЕТИ ДЕН   

Закуска чай, масло, сирене  

Обяд пюре, месо  

Вечеря огретен с картофи  

 хляб за деня  

   

 
 

ГОТОВА ХРАНА ЗА БОЛНИ ДЕЦА ДО 1-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 
 

Доставка на прясно приготвена храна за болни деца до 1-годишна възраст (според режима 
на хранене на децата), чрез редовни доставки три пъти дневно, направени въз основа на заявки 
по менюто. Обемът на поръчката обхваща ежедневните нужди на болницата от храна за болни, 
като средното количество е до 10 порции на ден. При изготвяне на ценовите си предложения 
участнииците следва да имат предвид, че съобразявайки се  с разполагаемия финансов ресурс 
възложителят определя като пределно допустим размер на среднодневната цена за храната, 
включена в  менюто  от  4,20 лв. с включен ДДС. 
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МЕНЮ ЗА ДЕЦА ДО 1-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 
 

ден ястия  

Закуска попара  

Обяд супа пиле   

Следобедна закуска кисел  

Вечеря каша извара  

 хляб и кисело мляко за деня  

   

 

 СПИСЪК НА МОСТРИТЕ, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В ДЕНЯ И ЧАСА, 
ОПРЕДЕЛЕНИ ОТ КОМИСИЯТА 

Участниците трябва да представят по 5 (пет) порции от съответното ястие от съдържащия 
се по-долу списък на мострите в ден и час, определени от комисията за подбор на участниците, 
разглеждане и оценка на офертите.  На основание чл. 32 от ПППЗОП възложителят уведомява 
всички заинтересовани лица, че представените от участници мостри на готови ястия ще бъдат 
използвани от комисията за извършване на  органолептичен анализ (дегустация) и оценка на 
кулинарната продукция по утвърдената Методика, вследствие на което ще бъдат нарушени 
тяхната цялост и търговски вид. 

Мостри по отделните диети 
-   готова храна за болни по диета 15 

пиле с ориз,  мусака с тел.месо и ориз, славянски гювеч постен 
 
- готова храна за болни по диета 10 

макарони със сирене, пиле с картофи на фурна,  кюфтета с доматен сос 
 

-  готова храна за болни по диета 9 
шницел салата бяло зеле с моркови, печена риба  с черв.домати, пиле зелен лук  
 

- готова храна за болни по диета 1 
пиле с бял сос, огретен с картофи 
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ТОМ I - КНИГА II.  РАЗДЕЛ III 

ТОМ I - КНИГА III.  ДОГОВОР 

 

               ДОГОВОР   ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА         Проект! 

 

Д О Г О В О Р  
 
Днес, ………… 2019 г., в гр.Първомай, между страните: 
 
1. "МБАЛ - Първомай" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Първомай, обл. 

Пловдив, ул. „Княз Борис I“ № 51, представлявано от д-р Румяна Димитрова Бойлова - 
управител, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 
2. ....................................................................................................................................... със 

седалище и адрес на управление:………………………………………………………… 
.................................................................................................., с ЕИК ........................................., 
представлявано от ......................................................................................................................... 
......................................................................., наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на 
основание чл.112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и влязло в сила Решение 
№……………се сключи договор за следното:  

 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя храни - по вид и цена описани в ценовата 

му оферта, явяваща се неразделна част от настоящия договор, с качество и срок на годност 
съгласно БДС, хигиенните нормативи и рецептурник за болнични заведения. 

1.2. Храната включва: 
- прясно приготвена и топла храна за болни по диета 15 /закуска, обяд – основно ястие и 

вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки три пъти дневно, направени въз основа на заявки 
по меню, съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено 
хранене и лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена и топла храна за болни по диета 10 /закуска, обяд - основно ястие и 
вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки, три пъти дневно направени въз основа на заявки 
по меню, съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено 
хранене и лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена и топла храна за болни по диета 9 /закуска, обяд - основно ястие и 
вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки, три пъти дневно въз основа на заявки по меню, 
съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и 
лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена и топла храна за болни по диета 5 /закуска, обяд - основно ястие и 
вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки, три пъти дневно въз основа на заявки по меню, 
съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и 
лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена и топла храна за болни по диета 1А /закуска, обяд - основно ястие и 
вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки, три пъти дневно въз основа на заявки по меню, 
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съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и 
лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена топла храна за болни по диета 1  - закуска, обяд (основно ястие) и 
вечеря (основно ястие) чрез редовни доставки три пъти дневно въз основа на заявки по меню, 
съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено хранене и 
лечебно-профилактични заведения”, издание на  ДИ Техника, 1984 г.. 

- прясно приготвена и топла храна за болни деца - ½ от дневното меню  по диета 15 
/закуска, обяд – основно ястие и вечеря - основно ястие/ - ежедневни доставки три пъти 
дневно, направени въз основа на заявки по меню, съответстващо на „Сборник рецепти за 
диетични ястия за заведения за обществено хранене и лечебно-профилактични заведения”, 
издание на ДИ Техника, 1984 г.; 

- прясно приготвена храна за болни деца до 1-годишна възраст /според режима на 
хранене на децата/ - ежедневни доставки три пъти дневно, направени въз основа на заявки по 
меню, съответстващо на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения за обществено 
хранене и лечебно-профилактични заведения”, издание на ДИ Техника, 1984 г. 

1.3 Количествата и видът на ястията се уточняват ежедневно. Храната, предмет на 
договора, се приготвя и доставя по предварителна заявка по диети и меню, съгласувано с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Диетите и техният грамаж се подбират съгласно "Сборник рецепти за диетични 
ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения", издание 
на  ДИ Техника,1984 г. Доставяната храна следва да бъде качествена, здравословна и питателна, 
да отговаря на изискванията за диетично (лечебно) хранене, на Закона за здравето, Закона за 
храните и нормативните актове по прилагането им.  

1.4 Храната се приготвя ежедневно, като приготвянето й приключва не по-рано от 40 
минути преди доставянето  й. 

1.5 Ястията се пакетират и доставят в подходящи кетърингови опаковки за еднократна 
употреба, като транспортирането им от обекта/кухнята на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до отделенията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ задължително се извършва в подходящи термофорни съдове (кутии), които да 
осигурят поднасянето на топла(неизстинала) храна на болните.  

1.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури при всяка от доставките по този договор 
собствен персонал за раздаване на храната, за почистване  и извозване на отпадъците. 

II. ЦЕНИ И ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 
2.1. Единичната цена на ястията е определена в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

която съставлява неразделна част от договора. Всяка доставка се придружава с писмена 
калкулация, в която да са отразени вид, брой, грамаж и цена на доставените храни. 

2.2. Цената е определена при условията на доставка до краен получател – отделенията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.3. Цените по настоящия договор са постоянни за срока на договора и не подлежат на 
корекции, освен в случаите по чл. 116 от ЗОП. 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. Плащането по настоящия договор се осъществява от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български 

лева чрез банков превод, въз основа на изготвена от изпълнителя месечна фактура в срок до 30 
дни, след представянето й от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната негова банкова 
сметка:…………………………………………………………………………….............................................................. 
Фактурата трябва да включва броя и вида на доставените храни, както и техните единични цени 
в съответствие с ценовата оферта на изпълнителя.  

IV. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 
4.1 Договорът влиза в сила от деня на подписването му и важи за срок от 3 (три) години.  
4.2. Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до приключване на 

нова процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено 
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уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 6 (шест) месеца и при спазване на 
общата договорена стойност. 

4.3. Сроковете за доставка на заявените храни са както следва: 
ЗАКУСКА - до 07,30 часа на деня, следващ деня на подаване на заявката; 
ОБЯД - до 12,00 часа на деня, следващ деня на подаване на заявката; 
ВЕЧЕРЯ - до 18,00 часа на деня, следващ деня на подаване на заявката; 
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
5.1. Място на доставяне на храните по този договор е: отделенията на „МБАЛ-

Първомай" ЕООД, гр.Първомай, ул."Княз Борис І" № 51. 
5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на храните преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне. 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява вида и количеството на необходимите му храни, като прави 

конкретни заявки в зависимост от нуждите си. 
6.2. Заявяването на храните за следващия ден се извършва с писмена заявка, която се 

връчва на представителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при доставката на храната за текущия ден. 
6.3. Подаването на заявка задължава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с условията на плащане посочени в 

раздел III на настоящия договор. 
6.4. Плащането се извършва чрез платежно нареждане по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа състоянието и качеството на доставените 

храни и да ги рекламира, ако това е необходимо. За установени недостатъци и липси се съставя 
двустранен протокол. 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да изпълнява задълженията си с грижата на добър търговец. 
7.2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявените храни франко адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока съгласно точка 4.2., с качество и срок на годност, отговарящи на 
действащите в страната БДС или еквивалентно. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявеното със собствени транспортни средства. Заявеното 
трябва да се доставя в добър търговски вид, по начин, съответстващ на изискванията за 
транспорт и съхранение. 

7.4. Всяка доставка, освен заявеното количество следва да включва и по една безплатна 
порция от всяко ястие за извършване на контролни анализи на  качеството и количеството на 
приготвяната и доставяна за пациентите храна. 

7.5. При констатиране на недостатъци, липси и несъответствие  с договорените 
изисквания за изпълнение на поръчката на доставяната храна, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да я 
замени в срок до …………………… минути от установяването им, удостоверено с констативен 
протокол, подписан от двете страни. 

VIII. САНКЦИИ 
8.1. В случай на забавено изпълнение повече от половин час, след сроковете по т. 4, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на стойността на недоставената храна, а при 
забава повече от 1 час - на трикратния размер на стойността на недоставената храна. Купувачът 
има право да удържа неустойките от гаранцията за добро изпълнение. 

8.2. При доставка на некачествена храна или при липси, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да 
замени некачествената храна или достави липсващото количество в срока по т.7.5. от 
констатирането с двустранен протокол и да заплати неустойка в размер на стойността й. 

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ 
9.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от неговата прогнозна 

стойност без ДДС, възлиза на .............................. и е ............................................................................ 
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и е валидна до ................................... г. Гаранцията се задържа до приключване на изпълнението 
на договора. 

9.2. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 3 работни дни след 
приключване на изпълнението на договора. В случай, че от гаранцията за добро изпълнение, 
възложителят е удържал суми за неустойки, в срок от 3 работни дни от приключване на 
изпълнението на договора, той трябва да върне само оставащата част от нея, ако има такава. 

X.  ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
10.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 
10.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
10.3. "Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 
10.4. 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 двуседмичен срок от настъпването на 
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 
вреди. 

10.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 
тях насрещни задължения се спира. 

XI. СЪОБЩЕНИЯ 
11.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата; 
- датата на приемането - при изпращане по факс. 
 
За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат: 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
…………………………….. „МБАЛ - Първомай" ЕООД 
………………………………                                                      гр.Първомай, ул. „Княз Борис І” №5 
………………………………                                                      тел: : 033663165; факс033663165 
Банкова сметка Банкова сметка 
ТБ ……………………..                                                     ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА АД, 

 КЛ.ПЛОВДИВ БЪЛГАРИЯ,КЛОН ПЪРВОМАЙ 
BIC:  ............................................                               BIC: CECB BGSF 
IBAN: ………………………………………….                              I B A N :  BG85CECCB979010B4639200 
При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен 

срок от промяната. 
XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  
12.1. Страните по договора не могат да го променят или допълват. 
12.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор. 
12.3. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а при невъзможност, по 

съдебен ред. 
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12.4. За неуредените по договора въпроси се прилага действащото българско 
законодателство. 

Този договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра, по един за всяка от 

страните. 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:________________ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:________________ 

 

 


