
ДОГОВОР M & & M J A 2 0 1 9 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на 
земеделска продукция, а именно допълващ фураж за животни от породата 
североизточна българска тънкорунна (меринос), собственост на ТП „ДГС 

Търговище" 

Днес,. ....2019 г., в rp. Търговище се сключи настоящият договор между: 
1. „СИДП" ДП Шумен Териториалпо поделение „ДГС Търговище", ЕИК 

2016174120179, ид. номер по ЗДДС: BG201617412, със седалище и адрес на управление: 
гр. Търговище, бул. "Цар Освободител" № 22, представлявано от инж. Стела Атанасова -
Директор, като упълномощено лице, съгласно Заповед № 549/21.12.2018 г. на Директора на 
„Североизточно държавно предприятие" ДП Шумен и Катинка Ангелова - Ръководител 
счетоводен отдел, наречено по-нататък за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ" от една страна, 

и 
2. „АГРОЕЛИТ - 1" ООД, със седалище и адрес на управление г. Търговище, ул. 

„Цар Симеон" № 4, ет. 1, с ЕИК по БУЛСТАТ 835007788, ел. по\щх: furaji@agi-oelU.bg, 
представлявано от Стефан Валентинов Борисов в качеството си на прокурист, наричан по-
долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ" от друга страна. 

На основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки и въз основа на Решение 
на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, взето с Протокол № 2 от 27.02. 2019 
г. и Решение № 50 от 01.03.2019 г. на директора на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище 
за определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното: 

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши и 
предостави следните доставки: „Доставка на земеделска продукция, а именно допълващ 
фураж за животни от породата североизточна българска тънкорунна (меринос), 
собственост на ТП „ДГС Търговище", наричани за краткост „Доставка". 

(2). Изпълнителят се задължава да извърши доставките в съответствие с 
Техническото и Ценовото си предложение, неразделна част от този договор и в 
съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и 
документацията на процедурата, съставляващи съответно Приложения № 1, 2 и 3 към този 
договор („Приложенията") и представляващи неразделна част от него при следните 
условия; 

(3) Прогнозната стойност на доставките не е задължителна за усвояване и зависи 
изцяло от нуждите на Възложителя; 

(4). В срок до 3 (три) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди 
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени 
в предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни 
от настъпване на съответното обстоятелство 

Н. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.2.(1) Срокът на Договора е 12 месеца, считано от датата на сключването му или 

до достигане на максимално допустимата стойност на Договора по чл. 3, в зависимост от 
това кое от двете събития настъпи по-рано. 

(2) Сроковете за изпълнение на отделните доставки, са детайлно 
предложение - Приложени^ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:... 
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(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставките единствено и само след изрична писмена 
заявка получена от страна на Възложителя по електронна поща или факс, при възникнала 
необходимост от изпълнение на същите, при условия посочени в документацията на обществената 
поръчка и в настоящият договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява доставката в срок до 5 (пет) работни дни след 
получаване на изрична писмена заявка по електронна жоща: fiiraji@agroelit.bg от страна па 
Възложителя. 

(5) Мястото на изпълнение на доставката е Горски разсадник „Баячево" в обхвата на 
дейност на ТП „ДГС Търговище" гр. Търговище, с адрес: обл. Търговище, общ. 
Търговище, с. Баячево. 

HI. ЦЕНА НА ДОГОВОРА 
Чл. 3. (1) За предоставените доставки възложителя заплаща на Изпълнителя на база 

единичните цени предложени от Изпълнителя в ценовото му предложение, като 
максималната стойност на договора не може да надвишава 12 000 лв. (дванадесет хиляди 
лева) без вкл. ДДС, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след сключването на договора не се обвързва 
с цялостното усвояване на посочената максимална стойност. 

(2) Стойността на всяка отделна поръчка за извършените доставки предмет на 
настоящия договор ще се изчислява съобразно направеното ценово предложение от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в единични цени в лева посочени в Ценовото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2). 

(3) Заплащането на всяка отделна доствака ще се извършва въз основа на единични 
цени в лева без вкл. ДДС, съгласно ценовото предложение на участника (Приложение № 2) 
и чл. 3, ал. 2 от настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че Цената за изпълнение на Договора е 
единственото възнаграждение за изпълнение на Дейностите по Договора и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ каквито и да било други суми. 

1У.НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 4. (1) Плащането на доставените фуражи, предмет на настоящия договор, ще се 

извършва по банков път в български лева, в срок до 30 (тридесет) дни от дата на 
извършена доставка предмет на настоящия договор, при подписан приемателно-
предавателен протокол и представена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2) Плащането по договора се извършва по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
банкова сметка, както следва: 

Банка: ДСК ЕАД 
IBAN: BG59STSA93000005419679 
BIC: STSABGSF 
(3) При промяна на данните, посочени в предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок от настъпване на 
промяната. В случай, че срокът за уведомяване не е спазен, плащането се счита за валидно 
направено и в съответствие с договорните разпоредби. 

(4) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договори за подизпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва плащането, след като бъдат представени доказателства, че 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са 
приети по реда на този договор. 

У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да получи стоката, 
договор и да изпълни качествено възложените дейности в срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 
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Техническата спецификация на обществената поръчка и без недостатъци. 
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора 

относно качество, количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да 
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3. Да спира изпълнението на отделни доставки по договора и да изисква 
подмяна при несъответствие на изпълнението с техническата спецификация, неразделна 
част от този договор. В този случай всички допълнително възникнали разходи са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

4. Да прави рекламации при установяване на некачествена доставка, която не е 
в съответствие с техническата спецификация и с техническото предложение на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При констатирано несъответствие на доставените фуражи, съгласно 
чл. 12 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършване на 
заплащането на част или на всички стоки, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своето 
задължение да достави заместващите стоки в срок от 2 (два) работни дни след 
направената рекламация. 

5. Да задържи и/или усвои съответна част от гаранцията за изпълнение при 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи 
неустойка/неустойки в размерите, определени в настоящия договор. 

6. Да не приеме извършена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изпълнение на договора 
доставка или която и да е нейна част, ако тя не съответства на неговите изисквания. 

7. Да изисква писмени обяснения и/или всякаква информация от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ свързана с предмета на настоящия договор. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
1. При възникнала необходимост от извършване на доставка да изпрати изрична 

писмена заявка до Изпълнителя в съответствие с техническото предложение, което е 
неразделна част от настоящия договор, а именно: 

по електронна поща: furaji@agroelit.bg, 
или 

тел: 0892 270 006; 
лице за контакти: Стефан Валентинов Борисов, 
в рамките на работното време на Изпълнителя, а именно: 

Понеделник: 09:00 - 17:00 часа 
Вторник: 09:00 - 17:00 часа 
Сряда: 09:00- 17:00 часа 
Четвъртък: 09:00 - 17:00 часа 
Петък: 09:00-17:00 часа 

2. При поискване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да уточнява въпросите, свързани с 
изпълнението на дейностите по този договор. 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение при условията 
и по - реда предвидени в настоящия договор. 

4. Да приеме извършената доставка, в случай, че съответства на поставените 
технически изисквания в Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право: 
1.Да получи уговореното възнаграждение при условията, сроковете и реда 

посочен в настоящия договор. 
2. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото 

осъществяване на доставките, информация и когато е приложимо документо/tfeoбхцди>ц© / <1 / \< му за качественото изпълнение предмета на договора. / j jy \ 
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3. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставките при условията и 
сроковете на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 
1. Да доставя стоката, предмет на настоящия договор в срока по чл. 2 от 

същия, съгласно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в Техническата 
спецификация, документацията за участие и приложимите нормативни разпоредби за 
съответната дейност. 

2. Да осигури за своя сметка транспорта на доставката на стоката до мястото на 
изпълнение посочено в настоящия договор. 

3. Да не разгласява по какъвто и да е начин информацията, предоставена му от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или информацията станала му известна във връзка или по повод 
извършването на доставките, предмет на настоящия договор. 

4.Да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички настъпили 
обстоятелства, които биха имали и/или имат влияние върху изпълнението на настоящия 
договор, 

5Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на 
изпълнение на настоящия договор и да иска указания за отстраняването им. 

6. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му 
подизпълнители и да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие на договора за 
подизпълнение в срок от 3 (три) работни дни от сключването на договора. 

7. Да отстрани за своя сметка допуснатите грешки при доставката и/или 
установена нарушена цялост на опаковките на съответната доставка в процеса на 
изпълнението на договора, както и да изпълнява всички нареждания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
по предмета на договора. 

8. Да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали проблеми при 
изпълнението на договора и за предприетите мерки за тяхното разрешаване. 

9.Да съблюдава спазването на изискванията на Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и свързаното с дейността българско и международно законодателство. 

Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако трети лица 
предявят правото си на собственост или други права по отношение на стоките - предмет 
на настоящия договор, които могат да бъдат противопоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 
освен ако последният е знаел за това. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, че доставените съгласно 
техническите изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фуражи, посочени в чл. 1 на договора, 
съответстват точно по вид, стандарт и качество на изискванията, посочени в 
документацията за участие в процедурата и на договорните условия. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира за доставяните фуражи, че същите отговарят на 
изискванията на Закона за фуражите и поднормативната уредба, относно производството, 
опаковането, етикетирането и др. свързани с предмет на настоящия договор. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за всички щети, произтичащи от 
некачествена опаковка или неправилно опаковане на фуражите, предмет на доставката. 

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената цена 
заедно с лихвите, както и да заплати разноските по договора в случаите, когато се докаже, 
че доставените фуражи - предмет на настоящия договор, принадлежат изцяло или отчасти 
на трето лице, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора. 

VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ И y ^ v r F T 
Чл. 9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако ползва Подизпълнител/и сключ 

изпълнение с Подизпълнителя/лите, посочени в Офертата. Сключването на<™гово{^а 
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подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от отговорността му за изпълнение на 
Договора. 

(2) Когато частта ог поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който от 
своя страна има задължението да се е разплатил с подизпълнителя. В тези случаи, 
разплащането става по реда предвиден в настоящия договор за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) След сключване на настоящия договор и най-късно преди започване на 
изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за 
контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на поръчката. 

(4) Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

(5) При замяна или включване ма подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл. 
66, ал. 11 от ЗОП. 

Чл. 10. (1) В срок до 3 (три) работни дни от сключването на договор за 
подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното 
споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 
66. ал. 2 и 11 ЗОП. 

(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

VII.РЕД ЗА ПРИЕМАНЕ НА РАБОТАТА 
Чл. 11. (1) Приемането на всяка отделна доставка предмет на настоящия договор се 

извършва от определени от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица. 
(2) Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписване от 

лицата по чл.11, ал.1 на приемателно-предавателен протокол (или стокова разписка), 
подписан от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от оправомощени от тях лица. 

(3) Доставките предмет на договора, стават собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след 
подписване на приемателно-предавателиия протокол (или стоковата разписка) за всяка 
отделна доставка предмет на настоящия договор. 

Чл. 12. (1) В случай, че при приемане на доставените фуражи представителят на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ установи, че те не са в съответствие по вид и количество на 
предложеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертата му или има отклонения във вида, 
разфасовката, етикирането, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изиска незабавна замяна на 
несъответстващите стоки с нови за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен да достави заместващите стоки в срок от 2 (два) работни дни след направената 
рекламация. 

(2) Констатирането на несъответствие по ал. 1 се оформя в писмен вид чрез 
подписване на двустранен констативен протокол, в които се nogtwea—вц^а на 
несъответствието, датата на установяването му и срока, в ржшодв?—на/ 
ИЗПЪЛ НИТЕЛЯТ следва да го замени. / о / V i 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:...../^.........!.. ИЗПЪЛНИТЕЛ 



(3) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител открие 
недостатъци, които не са могли да бъдат открити при първоначалния оглед на доставените 
стоки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми (по телефон и e-mail) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
в 7 дневен срок от откриването им. 

(4) След уведомяването за недостатъците по реда на ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани недостатъците в срок от 24 часа или да 
замени некачествените стоки с нови със същите или по-добри характеристики в срок от 24 
часа. Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

У1Н.А.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 13. (1) При подписването на този договор и за целия срок на изпълнението му 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 (пет) 
процента от стойността посочена в чл. 3, ал. 1 на този договор без ДДС. 
Гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума в размер на 600 лв. 
(шестстотин лева). 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да поддържа валидността на гаранцията за 
изпълнение за целия срок на изпълнение на договора, като в случай на представена 
банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, представя документ за удължаването на срока й не по-
късно от 3 (три) качендарни дни преди изтичане валидността й. 

(3) В случай на несъответстващо, непълно или лошо изпълнение, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение до отстраняване на 
констатираните несъответствия, като при необходимост и в случай, че е представена 
застраховка или банкова гаранция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да удължи срокът й 
на валидност за срокът посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на констатираните 
недостатъци. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не освобождава гаранцията за изпълнение, а в случай, че е 
представена застраховка или банкова гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
удължи срокът й на валидност, когато в процеса на изпълнение на договора между 
страните по него е възникнал спор отнесен за решаване до компетентния съд. При 
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на 
гаранцията за изпълнение. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от цялата или част от 
гаранцията, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора, 
както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече 
от 3 (три) работни дни. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го 
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди. 

(7) Обслужването на банковата гаранция/застраховка, таксите и другите плащания по 
нея. включително разходите за поддържането им за периода, посочен в договора са за 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

УЩ.Б.ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ 
Чл. 14. (1) В случай на забава при извършване на плащането по този договор 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка за всеки просрочен ден в 
размер на 0,05 % върху неизплатената сума, но не повече от 10 % от същата. 

(2) В случай на забава при изпълнението на задължение по този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки просршецлен в 
размер на 0,05 % върху цената за изпълнение на договора по чл. 3, ал. ly^f^MjBejibNpT 
10% от същата. / S * / у 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 



(3) За неизпълнението на други задължения по договора неизправната страна дължи 
на изправната неустойка в размер на 10 (десет) на сто от цената за изпълнение на договора 
по чл.З, ал.1. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 
обезщетение и за по-големи вреди. 

IX. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
4.1. 15. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП. 

X. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл. 16. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен: 

J. С изтичане срока на договора. 
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма. 
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора 

с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 
4. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената 

работа, коя то следва да се докаже. 
5. В предвидените в чл. 118 от Закона за обществените поръчки случаи: 
6. С изпълнението на всички задължения на Страните по него; 
7. При прекратяване на юридическо лице - Страна по Договора без 

правоприемство, по смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице 
е установено; 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 3 
(три) работни дни; 

2. не отстрани в разумен срок, определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани 
недостатъци и/или грешки; 

3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора. 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Ч л . 17. Всички съобщения, уведомления и предизвестия, свързани с изпълнението на този 

договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени 
по пощата (с известие за доставяне), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу 
подпис на приемащата страна. В с я к о п и с м е н о волеизявление , о т н а с я щ о се д о този д о г о в о р 
м е ж д у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ т р я б в а д а п о с о ч в а п р е д м е т а на договора . 

Чл.18.Когато някоя от страните е променила адреса си и/или електронната си поща, без да 
уведоми за новия си адрес и/или електронната си поща другата страна, съобщенията ще се считат 
за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес и/ или електрона поща. 

Чл. 19. Страните ще решават споровете възникнали при или по повод изпълнението 
на договора или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или 
прекратяване по взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при не постигане на 
такива спорът ще се отнася за решаване пред компетентния съд на територията на 
Република България по реда на действащото законодателство. 

Чл. 20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл. 21. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
1. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 1; 
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2; 
3. Техническа спецификация - Приложение № 3; 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕ. 



4. Гаранция за изпълнение. 
Настоящият договорът съдържа осем страници и се сключи в два еднообразни 

екземпляра -.рв^ЯЩГзаИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Главен счетоводител' 
(Катинка Ангелова) 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..^ ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Образец № J 

с предмет: „Доставка на земеделска продукция, а именно допълващ фураж за животни 
от породата североизточна българска тънкорунна (меринос), собственост на ТП „ДГС 
Търговище" 

О т „АГРОЕЛИТ - 1" ООД 
(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо): 835007788 

представлявано от: Стефан Валентинов Борисов 
(трите имена) 

в качеството му на: Прокурист 
(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
След като се запознах и проучих документацията за участие с настоящото Техническо 

предложение правя следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената 
поръчка с горе цитирания предмет: 

I. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 
настоящата процедура, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен участник 
отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на земеделска продукция, а именно 
допълващ фураж за животни от породата североизточна българска тънкорунна 
(меринос), собственост на ТП „ДГС Търговище". 

II. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в съответствие с посочените 
изисквания в „Техническата спецификация" и други поставени от възложителя, а именно: 

2.1. Доставка на земеделска продукция, а именно допълващ фураж за животни от 
породата североизточна българска тънкорунна (меринос), а именно: 

№ Фураж Суровинен гъста в Хранителен състав Мерна 
единн 
ца 

Разфа-
совка 

1 Допълващ 
фураж 
предназначен за 
овце и кочове 
(угояване) 

Царевица; 
Ечемик; 
Слънчогледов шрот; 
Пшеница; 
Пшеничени трици; 
Слънчогледов експелер 
Креда (калциев 
карбонат); 
Сол (натриев хлорид); 

Влага - 12.4%; 
Суров протеин - 15,9%; 
Сурови влакнини - 6.8%; 
Сурови мазнини - 2,8%; 
Сурова пепел - 5,1%; 
Лизин - 0,6%; 
Метионин - 0,32%; 
Метионин + цистин - 0,7%; 
Треонин - 0,6%; 
Триптофан - 0,2% 
Аргинин - 1,1%; 
Линоленова киселина - омега 3 -
0,06%; 
Линолова киселина - омега 6 - 1,5%; 
Калций - 0,7%; 
Фосфор общ - 0,6%; 
Усвояем фосфор - 1,5%; 
Захари - 3,5%; 

кг. по 40 
кг. 



№ 

/ 

Фураж Суровинен гъстав Храннтелен състав Мерна 
единн 
на 

Разфа-
совка 

Скорбяла - 40,5%; 
Киселинно детергентни влакнини -
9,2%; 
Неутрално детергентни влакнини -
18,5%; 

2 Допълващ 
фураж 
предназначен за 
агнета и шилета 
(угояване) 

Царевица; 
Пшеница; 
Соев шрот; 
Слънчогледов шрот; 
Пшенични трици; 
Ечемик: 
Креда (калциев 
карбонат); 
Сол (натриев хлорид); 
Монокалциев фосфат; 
Бутерванилия 

Влага - 12.5%; 
Суров протеин - 17.8%; 
Сурови влакнини - 5,4%; 
Сурови мазнини - 2,5%; 
Сурова пепел - 5,4%; 
Лизин - 0,8%; 
Метионин- 0,3; 
Метионин + цистин - 0,7%; 
Треонин - 0,7%; 
Аргинин- 1.2%; 
Линоленова киселина - омега 3 -
0,07%; 
Линолова киселина - омега 6 - 1,2%; 
Калций - 0,8%; 
Фосфор обш - 0,6%; 
Усвояем фосфор - 1,8%; 
Захари - 15.3%; 
Скорбяла - 40%; 
Киселинно детергентни влакнини -
8,1%; 
Неутрално детергентни влакнини -
16,4%; 

кг. по 40 
кг. 

Забележка: Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки със същите или по-
добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и 
идентични с посочените в спецификацията допустимо е отклонение до 1% от посочените в грифа 
„Хранителен състав" вещества. В случай, че участникът предлага стоки еквиваленти с посочените от 
възложителя, то участникът следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни 
характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от 
възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност или превъзходство на предлаганите 
от участника фуражи. 

IIL Потвърждавам, че предлаганите фуражи ще: 
1. Отговарят на Регламент (ЕО) № 183/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 12 

януари 2005 г. относно определяна на изискванията за хигиена на фуражите, Закона за 
фуражите и Наредба № 91 за хигиена на фуражите. 

2. Бъдат в опаковки, разфасовки и общи количества както следва: 
2.1. Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване): 

• торби с маса на продукта от 40 кг.; 
2.2. Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване): 

• торби с маса на продукта от 40 кг.; 
IV. Потвърждавам, че ще изпълним обществената поръчка в определения от 

възложителя количество, срок и място на изпълнение, а именно: 
4.1. Всяка конкретна заявка да се изпълнява, съобразно посоченото в нея количество. 

Съгласен съм минимално количество за заявка да е не по -малко от 1 (един) тон. 
4.2. Място на изпълнение: 

Доставките предмет на настоящата обществена поръчка ще се доставят до Горски 
разсадник „Баячево" в обсега на дейност на ТП "ДГС Търговище" с адрес: обл. Търговище, 
общ. Търговище, с. Баячево. I 



4.3. Срок на изпълнение: 
• доставките ще се извършват в максимален срок до 5 (пет) работни дни след подадена 

изрична писмена заявка на: 
електронна поща: furaji@agroelit.bg, 
или 
факс п/а.; 
тел: 0888 666 154; 
лице за контакти: Стефан Борисов, 
в рамките на работното ни време : 

Понеделник: 09:00 ч. - 17:00 ч. 
Вторник: 09:00 ч. - 17:00 ч. 
Сряда: 09:00 ч . - 17:00 ч. 
Четвъртък: 09:00 ч. - 17:00 ч. 
Петък: 09:00 ч. - 17:00 ч. 

Забележка:срокът за извършване на доставка не може да бъде по-дълъг от 3(три) работни дни. 

V. Потвърждавам, че доставяните от Нас фуражи ще са със срок на годност, при 
следните условия: при съхранение в пакетирано състояние в сухо и хладно помещение. 
Забележка: срокът на годност не може да бъде по-малък от 80% остатъчен срок към момента на доставката 

VI. Декларирам, че ще изпълним поръчката в съответствие с предварително обявените 
от възложителя условия и в съответствие с техническите изисквания, съгласно Техническа 
спецификация отнасяща се за настоящото техническо предложение. 

VII. Потвърждавам, че доставките на допълващ фураж за животни от породата 
североизточна българска тънкорунна (меринос) и необходимите количества ще се изпълняват 
по поръчки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, според нуждите му, в момента на заявката и до размера на 
прогнозния финансовия ресурс, който може да осигури за изпълнение на поръчката. 
Възложителят не се ангажира с усвояване на целия прогнозен ресурс. Количества фуражи, 
които ше се поръчат, зависят изцяло от нуждите на Възложителя. 

VIII. За изпълнение на предмета на обществената поръчка, прилагам: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 
б) настоящото предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор за възлагане на 

обществената поръчка (Образец № 4); 
г) Декларация за срок на валидност на офертата (Образец № 5); 
д) Декларация за конфиденциашост по реда на чл. 102, ал. 1 от ЗОП (Образец № 10), когато е 

приложимо. 

Дата 02.04.2019 г. 
Име и фамилия 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
ти от надлежно упълномощено лице) 

mailto:furaji@agroelit.bg


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Образец № 6 

за обществена поръчка с предмет: „Доставка на земеделска продукция, а именно 
допълващ фураж за животни от породата североизточна българска тънкорунна 
(меринос), собственост на ТП„ДГС Търговище" 

О т „АГРОЕЛИТ - 1" ООД 

(наименование на участника) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя 
(когато е приложимо): 835007788 

представлявано от Стефан Валентинов Борисов 
(трите имена) 

в качеството му на Прокурист 
(длъжност) 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
С настоящото Ви представям Нашата ценова оферта за участие в обявеното от Вас 

публично състезание за възлагане на обществената поръчка с горецитирания предмет, 
както следва: 
I. Предлаганата от нас крайна единична и крайна обща цена в лева без вкл. ДДС за 
за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на, както следва: 

1.1. Предлагаме следните крайни, единични цени с влагане на суровини от страна пи 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване), съгласно 
техническото ни предложение, а именно: 0,26 лева без вкл. ДДС, словом: 
двадесет и шест стотинки. 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 0,26 лева без вкл. ДДС 
словм: двадесет и шест стотинки. 

1.2. Предлагаме следните крайни единични цени БЕЗ влагане на суровини от страна 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 

• за 1 кг. - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване), съгласно 
техническото ни предложение, а именно: 0,51 лева без вкл. ДДС, словом: 
петдесет и една стотинки. 

• за 1 кг. — Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 0,60 лева без вкл. ДДС, 
словм: шестдесет стотинки. 

2.1. Предлагаме следните общи крайни цени, с влагане на суровини от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 

• за 1 бр./торба - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване, 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 10,40 лева без вкл. ДДС, 
словом: десет лева и четиридесет стотинки. 



• 1 брУторба - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 10,40 лева без вкл. ДДС, 
словом: десет лева и четиридесет стотинки. 

2.2. Предлагаме следните общи крайни цени, БЕЗ влагане на суровини от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а именно: 

• за 1 брУторба - Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване, 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 20,40 лева без вкл. ДДС, 
словом: двадесет лева и четиридесет стотинки. 

• 1 брУторба - Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване), 
съгласно техническото ни предложение, а именно: 24,00 лева без вкл. ДДС, 
словом: двадесет и четири лева. 

II. Потвърждаваме, че единичните крайни цени за изпълнение на договора, 
предложени от нас по-горе са формирани на база всички присъщи разходи, необходими за 
изпълнението на обществената поръчка, включва всички разходи за доставката, 
включително такси, мита, транспортни разходи, и други разходи за изпълнение на 
доставката на място. 
III. Потвърждаваме, че сме съгласни, доставките (поръчките) да се извършват след 
подадена изрична писмена заявка от страна на Възложителя по посочената от Нас 
електронна поща или факс, в срок - съгласно направеното от Нас техническо 
предложение. 
IV. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и по реда на 
проекта на договор, приложен към документацията за участие. 

При несъответствие на посочените в т. I числа в изписването им с думи и с цифри, 
обвързващо за Нас е предложението, посочено с думи. 

Дата 04.02.2019 г 
Име и фамилия 
Подпис на лицето (и печат) 
(законен представител на участника 
или от надлежно упълномощено лице) 



Приложение A 
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

за извършване на следните доставки: „Доставка на земеделска продукция, а именно 
допълващ фураж за животни от породата североизточна българска тънкорунна 
(меринос), собственост на ТП „ДГС Търговище" 

1. Изисквания на които следва да отговарят доставяните артикули фуражи: 
№ Фураж Суровинен гъста в Хранителен състав Мерна 

едини 
ца 

Разфа-
совка 

1 Допълващ 
фураж 
предназначен за 
овце и кочове 
(угояване) 

Царевица; 
Ечемик; 
Слънчогледов шрот; 
Пшеница; 
Пшеничени трици; 
Слънчогледов експелер 
Креда(калциев 
карбонат); 
Сол (натриев хлорид); 

Влага - 12.4%; 
Суров протеин - 15,9%; 
Сурови влакнини - 6,8%; 
Сурови мазнини - 2,8%; 
Сурова пепел - 5,1%; 
Лизин - 0,6%; 
Метионин - 0,32%; 
Метионин + цистин - 0,7%; 
Треонин - 0,6%; 
Триптофан - 0,2% 
Аргинин - 1,1%; 
Линоленова киселина - омега 3 -
0,06%; 
Линолова киселина - омега 6 - 1,5%; 
Калций - 0,7%; 
Фосфор общ - 0,6%; 
Усвояем фосфор - 1,5%; 
Захари - 3,5%; 
Скорбяла - 40,5%; 
Киселинно детергентни влакнини -
9,2%; 
Неутрално детергентни влакнини -
18,5%; 

кг. по 40 
кг. 

2 Допълващ 
фураж 
предназначен за 
агнета и шилета 
(угояване) 

Царевица: 
Пшеница; 
Соев шрот; 
Слънчогледов шрот; 
Пшенични трици; 
Ечемик; 
Креда(калциев 
карбонат); 
Сол (натриев хлорид); 
Монокалциев фосфат; 
Бутерванилия 

Влага - 12.5%; 
Суров протеин - 17.8%; 
Сурови влакнини - 5,4%; 
Сурови мазнини - 2,5%; 
Сурова пепел - 5,4%; 
Лизин - 0,8%; 
Метионин-0,3; 
Метионин + цистин - 0,7%; 
Треонин - 0,7%; 
Аргинин - 1.2%; 
Линоленова киселина - омега 3 — 
0,07%; 
Линолова киселина - омега 6 - 1,2%; 
Калций - 0,8%; 
Фосфор общ - 0,6%; 
Усвояем фосфор - 1,8%; 
Захари - 15.3%; 
Скорбяла - 40%; 
Киселинно детергентни влакнини -
8,1%; 
Неутрално детергентни влакнини -
16,4%; 

кг. по 40 
кг. 



Забележка: Участниците могат да предлагат еквивалентни на посочените стоки със същите или по-
добри работни характеристики, функционалност и качество. Предложените стоки могат да бъдат и 
идентични с посочените в спецификацията допустимо е отклонение до 1% от посочените в графа 
„Хранителен състав" вещества. В случай, че участникът предлага стоки еквиваленти с посочените 
от възложителя, то участникът следва да изготви сравнителна таблица за съществените работни 
характеристики, функционалност и качество на предлаганите от него стоки, и тези посочени от 
възложителя, от която таблица да е видна тяхната еквивалентност или превъзходство на 
предлаганите от участника фуражи. 

2. Изисквания при изпълнение на поръчката: 
2.1. Отговарят на Регламент (ЕО) № 183/2005 г. на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 януари 2005 г. относно определяна на изискванията за хигиена на фуражите, 
Закона за фуражите и Наредба № 91 за хигиена на фуражите. 

2.2. Доставените продукти да бъдат в опаковки, разфасовки и общи количства 
както следва: 

2.2.1. Допълващ фураж предназначен за овце и кочове (угояване): 
• торби с маса на продукта от 40 кг.; 

2.2.2. Допълващ фураж предназначен за агнета и шилета (угояване): 
• торби с маса на продукта, от 40 кг.; 

3. Изисквания относоно качество и срок на годност на предлаганите торове: 
3.1. Доставените продукти да отговарят на Регламент (ЕО) № 183/2005 г. на 

Европейския парламент и на Съвета ог 12 януари 2005 година относно определяна 
на изискванията за хигиена на фуражите и да бъдат с означен срок на годност, който 
трябва да бъде не по-мадко от 80% остатъчен срок на годност към момента на доставката. 

3.2. Доставените фуражи следва да бъдат придружени с необходимата документация 
и да са етекирани, съобразно изискванията на Европейското и нацицнадно 
законодателство, удостоверяващи съответствието на техническите параметри с 
нормативните изисквания и тези на Възложителя. 

4. Място и срок на изпълнение: 
4.1. Място на изпълнение: 
Доставките предмет на настоящата обществена поръчка да се доставят до Горски 

разсадник „Баячево" в обсега на дейност на ТП „ДГС Търговище" с адрес: обл. Търговище, 
общ. Търговище, с. Баячево. 

4.2. Срок на изпълнение: 
Доставките (поръчките) да се извършват след подадена изрична писмена заявка по 

електронна поща, или факс от страна на Възлшкителя в срок до 5 (пет) работни дни след 
получване на същата от страна на Изпълнителя. 

5. Срок на договора; 
До изразходване на прогнозния ресурс или не по-късно от 01.03.2020 г., което 

събитие настъпи по-рано. 



Нареждане за кредитен превод 

Този документ служи само за информационни цели. 

Платете на - име на получателя / Beneficiary name 
С И Д П - Д П Т П Д Г С Т Ъ Р Г О В И Щ Е 

IBAN на получателя /1 BAN 
B G 1 1 C E C B 9 7 9 0 1 0 E 5 3 1 6 2 0 0 

BIC на банката на 
получателя / Beneficiary 
Bank BIC 
C E C B B G S F 

При банка - име на банката на получателя / Beneficiary Bank Name 
Ц Е Н T P . К О О П Е Р А Т И В Н А Б А Н К А 

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ/ PAYMENT ORDER 
за кредитен превод/for credit payment 

Валута/ 
Currency 

В G N 

Сума / Amount 
6 0 0 . 0 0 

Основание зз превод - информация за получателя / Details of Payment 
Г А Р А Н Ц И Я З А И З П Ъ Л Н Е Н И Е П О Д О Г О В О Р 

Още пояснения / Additional Details 

Наредител • име / Ordering Customer 
А Г Р О Е Л И Т - 1 О О Д 

IBAN на наредителя / Customer !BAN 
B G 5 9 S T S A 9 3 0 0 0 0 0 5 4 1 9 6 7 9 

BIC на банката на 
наредителя/ 
Customer Bank BIC 

S T S A B G S F 
Платежна система / Payment 
System 

БИСЕРА 

Такси* / Taxes 
2 

'Такси: 1 - за сметка на наредителя; 2 - споделени (стандарт за местни преводи); 3 - за сметка 
на получателя 

Подписи: 
27.03,ЗШ 10:50 ИВИЯНА БОЖИДАРОВА МИ1ОВЛ 
Сериен W! на сертификат: 3COOOGC203618848382661BB3C00030006CJD3 
Поч>ърден{ устройство за динамична парола 2725462033 

Канал: Интернет банкиране 
Изпратен: 27.03.2019 10:50 

Референтен номер: 
20190327029980014938 

L Ч/ ///VcV -U 




