СЪДЪРЖАНИЕ
на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА ХИБРИДНИ СЕМЕНА ЗА
ПОСЕВ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДОБРУДЖАНСКИ
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – Г. ТОШЕВО за 2016 г.“
1. Решение за откриване на процедурата за възлагане на обществена
поръчка
2. Обявление за обществената поръчка
3. Пълно описание на обекта на обществената поръчка, включително на
обособените позиции
4. Технически спецификации
5. Минимални изисквания към поръчката
6. Условия за отстраняване от участие в процедурата
7. Гаранция за участие в процедурата и гаранция за изпълнение на договора
8. Указания за подготовката на офертната документация
9. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ за подготовката на образеца на ценовата оферта
10. Критерий за оценка на офертата
11. Банкова сметка на Възложителя
12. Проект на договор за доставка на хибридни семена от слънчоглед,
царевица за зърно и царевица за силаж
13. Приложение № 1 – Представяне на участник
14. Приложение № 2 – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
15. Приложение № 3 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по
чл. 55, ал. 7 от ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
16. Приложение № 4 – Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 8 от ЗОП за ползване на
подизпълнители
17. Приложение № 5 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
18. Приложение № 6 - Декларация по чл. 56, ал. 1 т. 12 от ЗОП
19. Приложение № 7 - Техническо предложение и срок за изпълнение на
поръчката
20. Приложение № 8 – Образец на ценовата оферта

3. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Предмет на обществената поръчка: „ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА
ХИБРИДНИ СЕМЕНА ЗА ПОСЕВ, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, ЗА НУЖДИТЕ НА
ДОБРУДЖАНСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ – Г. ТОШЕВО за 2016 г.“
Обща максимална прогнозна стойност на поръчката: 108 700 (сто и осем
хиляди и седемстотин) лева
Обособени позиции: 3
Ӏ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА
ХИБРИДНИ СЕМЕНА СЛЪНЧОГЛЕД

№

Вид семена

Общо количество

Слънчоглед – хибридни
семена

25 500 000
(двадесет и пет
милиона и
петстотин хиляди)
бр. семена

Опаковка

Максимална
прогнозна
обща стойност
без ДДС

170 оригинални
опаковки
(хартиени
59 500 лв.
торби) по 150
000 бр. семена
в опаковка*
* Допуска се офериране на различен брой торби с различен брой семена в тях,
като общият брой семена, съдържащи се в торбите, съответства на посочения от
Възложителя общ брой семена – 25 500 000 бр.

1

ӀӀ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА
ХИБРИДНИ СЕМЕНА ЦАРЕВИЦА ЗА ЗЪРНО

№

Вид семена

Общо количество

Опаковка

Максимална
прогнозна
обща стойност
без ДДС

Царевица за зърно – 11 200 000
140 оригинални
хибридни семена
(единадесет
опаковки (хартиени
милиона и двеста торби) по 80 000
29 400 лв.
хиляди) бр.
бр. семена в
семена
опаковка*
* Допуска се офериране на различен брой торби с различен брой семена в тях,
като общият брой семена, съдържащи се в торбите, съответства на посочения от
Възложителя общ брой семена – 11 200 000 бр.

1

ӀӀӀ. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: ДОСТАВКА ЧРЕЗ ПОКУПКА НА
ХИБРИДНИ СЕМЕНА ЦАРЕВИЦА ЗА СИЛАЖ

№

Вид семена

Общо количество

Опаковка

Максимална
прогнозна
обща стойност
без ДДС

Царевица за силаж – 7 200 000 (седем
90 оригинални
хибридни семена
милиона и двеста опаковки
хиляди) бр. семена (хартиени торби)
19 800 лв.
по 80 000 бр.
семена в
опаковка*
* Допуска се офериране на различен брой торби с различен брой семена в тях,
като общият брой семена, съдържащи се в торбите, съответства на посочения от
Възложителя общ брой семена – 7 200 000 бр.
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Място на изпълнение на поръчката – за всички обособени позиции:
Добруджански земеделски институт – гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, общ.
Генерал Тошево, обл. Добрич.
Срок за изпълнение на поръчката - за всички обособени позиции: до
10-тия календарен ден от датата на подписване на договора.

5. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА
1. Срок на валидност на офертата: 90 дни от крайния срок за представяне на
офертите.
Срокът на валидност на офертите в календарни дни е посочен в обявлението
за обществена поръчка и представлява времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на
валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената
поръчка.
2. Срок за изпълнение на поръчката: до 6 (шест) месеца от датата на
сключване на договора за възлагане на обществената поръчка
3. Минимален срок за отсрочено плащане за всички обособени позиции:
60 (шестдесет) календарни дни от датата на издаване на фактурата.
4. Максимален срок за доставка на семената за всички обособени
позиции: до 10-тия календарен ден от датата на подписване на договора.
5. Минимален остатъчен срок на валидност на сертификата за качество
на семената за всички обособени позиции: минимум 3 (три) месеца от датата
на подаване на офертата.
6. Минимален срок на годност на хербицидния продукт към семената по
Обособена позиция № 1: Към момента на доставката остатъчният срок на
хербицидния продукт трябва да е не по-кратък от 75 % (седемдесет и пет
процента) от общия срок на годност, обявен от производителя и указан върху
опаковката.
6. УСЛОВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ ОТ УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Когато участникът не е представил някой от необходимите документи или
информация по чл. 56 от ЗОП, посочени в документацията за участие - на
основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП;
2. Когато за участника са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП на основание чл. 69, ал.1, т. 2 от ЗОП;
3. Когато за участника са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5
от ЗОП, посочени в обявлението за обществена поръчка - на основание чл. 69,
ал.1, т.2 от ЗОП;
4. Когато участникът е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя – на основание чл. 69, ал. 1, т.
3 от ЗОП;
5. Когато кандидатът е представил оферта, която не отговаря на изискванията
на чл. 57 ал. 2 от ЗОП - на основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от ЗОП;
6. Когато за участника, по реда на чл. 68 ал.11 от ЗОП е установено, че е
представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените
от възложителя критерии за подбор – на основание чл. 69, ал.1, т. 5 от ЗОП.
7. Когато участникът не е представил документ за внесена гаранция за
участие в процедурата – на основание чл. 69, ал. 1, т. 1;
8. Когато предложенията от офертата на участника не покриват минималните
изисквания към поръчката, посочени от възложителя, офертата не се допуска до
оценяване.
9. Когато ценовото предложение на участника по всяка отделна позиция
надвишава предварително обявената прогнозна стойност по съответната
позиция.

7. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на
обществената поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за
изпълнение при подписването на договора.
2. Гаранцията за участие следва да покрива срока на валидност на офертата.
3. Размерът на гаранцията за участие в настоящата процедура, по обособени
позиции, е:
3.1. За позиция № 1 – 590.00 лв.
3.2. За позиция № 2 – 290.00 лв.
3.3. За позиция № 3 – 190.00 лв.
4. Гаранцията за участие се представя в избрана от участника форма –
парична сума или банкова гаранция. Ако участникът избере да представи
банкова гаранция, тя трябва да бъде безусловна и неотменима, със срок на
валидност, покриващ срока на валидност на офертата или в случай на
обжалване решението на възложителя за определяне на изпълнител – до
решаване на спора. Разходите по откриването и поддържането на
гаранцията са за сметка на участника. Участникът трябва да предвиди и
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от
определения в настоящата процедура.
5. Възложителят освобождава гаранциите за участие в съответствие с
разпоредбите на чл. 62, ал. 1-4 от ЗОП.
6. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в съответствие
с разпоредбите на чл. 61, ал. 1 от ЗОП
7. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в съответствие с
разпоредбите на чл. 61, ал. 2 от ЗОП.
8. Размерът на гаранцията за изпълнение на договора е 3 % (три процента) от
стойността на сключения договор без ДДС и се представя от участника,
определен за изпълнител при подписване на договора.
9. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение – парична сума или банкова гаранция.
10. При представяне на банкова гаранция за изпълнение на договора, тя
трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено
поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.
Разходите по откриването и поддържането на гаранцията са за сметка на
изпълнителя. Определеният изпълнител трябва да предвиди и заплати
таксите по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на
получената от възложителя гаранция за изпълнение да не бъде по-малък
от определения в настоящата процедура. Срокът на представената
банкова гаранция следва да покрива срока за изпълнение на договора,
както и период от минимум 15 (петнадесет дни) след изтичането на този
срок, за евентуално предявяване на претенция от страна на възложителя.
11. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение са уредени в проекта на договор за възлагане на обществената
поръчка.

8. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Всеки кандидат за участие в процедурата има право да представи само една
оферта за една или няколко обособени позиции, като при нейното изготвяне
следва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. Няма да се
приемат варианти.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно
обединение.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същото следва
да отговаря на изискванията на чл.56, ал. 3, т.1 и т. 2 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът
по чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по
чл.56, ал.1, т.4, т.5 и т.11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.
Предложенията на участника следва да покриват минималните изисквания на
възложителя за отсрочено плащане, срок на доставка, срок на валидност на
офертата, срок за изпълнение на поръчката, срок на валидност на сертификата за
качество на хибридните семена, срок на годност на хербицида (придружаващ
доставката на хибридните семена по Обособена позиция №1), вид и съдържание
на активното вещество на хербицида (съгласно техническите спецификации) и
технически възможности по чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5
от ЗОП, посочени в обявлението и документацията за участие.
Съдържание на офертата:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от кандидата или от
упълномощен негов представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика задължително се посочват:
1. Наименование на обществената поръчка;
2. За кои позиции от обществената поръчка се отнася офертата;
3. Адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес на кандидата
за участие в процедурата.
Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани
плика (№ 1, № 2, и № 3) по чл. 57, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗОП , както следва:
ПЛИК № 1 с надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР ПО ПОЗИЦИЯ № ..............”,
съдържащ документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б.
а) и б), т. 2, 3, 5, 6, 8, т. 12-14 от ЗОП, а именно:
1. Представяне на участника, съгласно приложения образец (Приложение
№ 1), което включва:
1.1. Административна информация;
Когато участникът е българско юридическо лице задължително посочва
ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър - чл. 56, ал. 1, т. 1, б. а) от ЗОП;
Когато участникът е физическо лице представя копие от документ за
самоличност, заверено от кандидата „вярно с оригинала”.

Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или
тяхно обединение документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в
официален превод1 на български език.
При участници-обединения се представя копие на договора за обединение, а
когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в
обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в
който задължително се посочва представляващият – съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от
ЗОП;
1.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липсата на обстоятелства по чл.
47, ал. 1 и 5 и изискванията по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5 от ЗОП (Приложение №
2) – съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б. б) от ЗОП.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, декларациите се представят и в превод на български език.
Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП е абсолютна
пречка за участие в процедурата.
Наличието на обстоятелства по чл. 47 ал. 2 т. 1, 2, 2а и 5 от ЗОП води до
отстраняване от участие в процедурата.
Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5 от ЗОП се
представят от участника, определен за изпълнител, при подписване на
договора, освен когато законодателството на държавата, в която е
установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в
публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на
възложителя.
2. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
подписан от участника - чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП;
3. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, което
подписва офертата, в случай че това не е законният представител на участника.
Представителят, подписал офертата, трябва да приложи към нея нотариално
заверено пълномощно, че може да действа от името на участника за
конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
4. Оригинал на банкова гаранция за участие или копие (заверено “вярно с
оригинала”) от документа за внесена гаранция за участие в процедурата под
формата на парична сума - чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП;
5. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на
участниците по чл. 51, ал. 1, т. 6 и чл. 49, ал. 1 от ЗОП - съгласно чл. 56, ал. 1, т. 5
и т. 13 от ЗОП:
5.1. Заверено копие на валидно удостоверение от ИАСАС за търговия на
посевен материал – зърнени, маслодайни и влакнодайни и фуражни култури по
реда на чл. 28, ал. 4 от Закона за посевния и посадъчен материал, или
еквивалент – чл. 49 ал.1 от ЗОП – на основание чл. 56, ал. 1, т.13 от ЗОП;
5.2. Заверено копие на валиден сертификат за качество на семената от
предлагания хибрид слънчоглед, царевица за зърно или царевица за силаж (в
зависимост от обособената позиция), издаден от акредитирана институция или
агенция за управление на качеството, доказващ съответствието на хибрида със
съответните стандарти, или еквивалент – чл. 51, ал. 1, т. 6 от ЗОП – на
основание чл. 56, ал. 1, т. 5 от ЗОП

„Официален превод” е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните
работи за извършване на официални преводи.
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6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП
и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП
Приложение № 3.
7. Декларация (по образец) за ползване на подизпълнители. В случай, че
участникът предвижда такива, следва да декларира това обстоятелство, както и
вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. - чл. 56, ал. 1,
т. 8 от ЗОП. - Приложение № 4
8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (само в случай, че
се предвижда ползване на подизпълнител/и/) – Приложение № 5.
9. Декларация за приемане на условията в Проекто-договора – чл. 56, ал. 1 т.
12 от ЗОП (по образец - Приложение № 6).
Всички изискуеми от възложителя документи следва да бъдат
представени под формата на оригинал или копие, заверено „вярно с
оригинала”, подписани от представляващия или от упълномощеното от него
лице.
За „заверено копие” на документ се счита копие, което е ясно и четливо и
съдържа:
- гриф „вярно с оригинала”;
- собственоръчен подпис със син цвят на участника или упълномощеното
лице;
- положен мокър печат на участника.
ВАЖНО! Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са
еднакви за две или повече обособени позиции, по които участикът участва,
същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер,
като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ
се в пликове № 1 на останалите позиции. (чл. 57, ал. 3 от ЗОП).
ПЛИК № 2 с надпис “ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № ......” (чл. 57, ал. 2 т. 2 от ЗОП), съдържащ
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на поръчката
съобразно посочените в документацията изисквания, а именно: “Техническо
предложение и срок за изпълнение на поръчката (по образец - Приложение
№ 7).
ПЛИК № 3 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №
......” (чл. 57, ал. 2 т. 3 от ЗОП), съдържащ ценовото предложение на участника по
съответната позиция (чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП), а именно “ОБРАЗЕЦ НА
ЦЕНОВАТА ОФЕРТА”, попълнен от кандидата (по образец - Приложение № 8).
ВАЖНО! Когато кандидатът подава оферта по две или повече обособени
позиции, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите – (чл. 57 ал.
3 от ЗОП).
При отваряне на офертите могат да присъстват участниците в процедурата
или упълномощени от тях представители срещу представяне на нотариално
заверено пълномощно, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до
централната административна сграда на Добруджански земеделски институт – гр.
Генерал Тошево.

ВАЖНО! Участниците следва да се въздържат от прилагане към
офертите си на ненужни документи, както и на многобройни документи,
потвърждаващи едни и същи обстоятелства.
Офертата се приема в деловодството на Добруджански земеделски институт
преди изтичане на крайния срок, посочен в обявлението за обществена поръчка,
по ред, регламентиран в чл. 16 от Вътрешните правила за възлагане на
обществени поръчки в Добруджански земеделски институт.
9. ВАЖНИ УКАЗАНИЯ
ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОБРАЗЕЦА НА ЦЕНОВАТА ОФЕРТА
За постигане на съпоставимост при извършване на оценка и класиране на
офертите, участниците следва да попълнят точно и ясно приложените в
документацията образци.
Цената на семената се представя в лева без ДДС за посочената оригинална
опаковка със семена с включени транспортни разходи, опаковка, вносни мита и
такси (ако има такива) франко склада на Добруджански земеделски институт – гр.
Генерал Тошево. На базата на тази цена се изчислява стойността на общото
количество семена в лева, посочено от възложителя. По този начин се формира
крайната обща цена в лева по съответната позиция, на базата на която ще се
извърши класирането по тази позиция.
По обособена позиция № 1 се посочва и хербицидът, мярка, единична цена на
опаковка, брой опаковки, съответстващи на количеството хибридни семена, и
обща стойност на цялото количество хербицид.
По обособена позиция № 1 се сумират общата стойност на цялото количество
семена и общата стойност на цялото количество хербицид. Получената сума не
трябва да надвишава обявената максимално допустима стойност по обособена
позиция в Раздел 3 -„ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА“.
10. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
КРИТЕРИЯТ ЗА ОЦЕНКА Е “НАЙ-НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”.
Оценката се извършва поотделно за обособена позиция № 1, обособена
позиция № 2 и обособена позиция № 3, на базата на предложената най-ниска
крайна обща цена в лева без ДДС по съответната позиция.
При предложена една и съща “най-ниска цена” от двама или повече участници
по дадена позиция, се провежда публично жребий за определяне на изпълнител
между класираните на първо място оферти - на основание чл. 71 ал. 5, т 1 от
ЗОП.
При установено несъответствие между цифровата и изписаната с думи обща
цена в образеца на ценовата оферта, комисията ще взема пред вид изписаната с
думи. При установено несъответствие между единичната и общата цена в
ценовото предложение на участника, комисията ще взема пред вид единичната
цена. При установена явна аритметична грешка в изчислението на общата цена
по определена обособена позиция комисията ще вземе пред вид вярната обща
цена, преизчислена въз основа на предложената от участника единична цена.

11. БАНКОВА СМЕТКА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Добруджански земеделски институт – гр. Ген. Тошево
Уни Кредит Булбанк – Офис Генерал Тошево
IBAN: BG35UNCR96603139981618
BIC код: UNCRBGSF
Булстат: BG 000840410
МОЛ: Иван Киряков

12. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за доставка на хибридни семена от слънчоглед, царевица за зърно
и царевица за силаж
Днес, .............. 2016 г., в град Генерал Тошево, област Добрич, след
проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Доставка чрез покупка на хибридни семена за посев, по обособени позиции, за
нуждите на Добруджански земеделски институт – Г. Тошево за 2016 г.” се сключи
настоящият договор между:
1. Добруджански земеделски институт – град Генерал Тошево, със
седалище и адрес на управление: град Генерал Тошево, община Генерал Тошево,
област Добрич, адрес за кореспонденция: с. Петлешково 9521, общ. Генерал
Тошево, обл. Добрич, ЕИК по БУЛСТАТ 000840410, представляван от проф. д-р
Иван Димитров Киряков в качеството му на Вр.ИД Директор, наричан за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
2. …………………………………………………………………………………………,
със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………,
адрес за кореспонденция: ......................................... ЕИК ……………………….,
представлявано от ………………………………………………………. в качеството му
на ..................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
РАЗДЕЛ I
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
доставка на:
- хибридни семена от слънчоглед, хибрид .............................- …………… бр. торби с
по ....................... бр. семена в торба, както и ................ л/кг хербициден продукт
.................... - ............. бр. опаковки по .............. л/кг в опаковка;
- хибридни семена от царевица за зърно, хибрид .............................- …………… бр.
торби с по ....................... бр. семена в торба;
- хибридни семена от царевица за силаж, хибрид .............................- …………… бр.
торби с по ....................... бр. семена в торба.
(2) Доставката ще се осъществи еднократно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в с. Петлешково, общ. Генерал Тошево, обл. Добрич.
(3) Доставката, предмет на настоящия договор, съответства на предложенията в
офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 2. Контролът по изпълнението на договора ще се извършва от Директора на
Добруджански земеделски институт лично, или чрез упълномощено от него лице.
РАЗДЕЛ II
СРОКОВЕ
Чл. 3. Срок на действие на договора – 6 (шест) месеца от датата на подписването
му.
Чл. 4. Срок на доставка – до 10-тия календарен ден от датата на подписване на
договора

Чл. 5. Остатъчен срок на валидност на сертификата за качество на семената:
минимум 3 (три) месеца от датата на подаване на офертата.
Чл. 6. Срок на годност на хербицидния продукт: Към датата на доставката
хербицидният продукт, предложен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да има
остатъчен срок на годност, не по-кратък от 75% от общия срок на годност, указан
върху опаковката.
РАЗДЕЛ III
ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 7. Общата стойност на договора за доставка е ..................................лв.
/…………………………………................................. лева/ без ДДС франко склада на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с включени: цена на хербицидния продукт (за семената от
слънчоглед), транспортни разходи, опаковка, вносни мита и такси, действащи към
момента на доставката.
Чл. 8. Заплащането ще се извърши в срок от ............ (..............) календарни дни от
датата на издаване на фактурата, по банков път, по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка ……………………………………………. – клон ……………………………………….
Банкова сметка ………………………….. Банков код …………………………………
РАЗДЕЛ IV
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да окаже необходимото съдействие на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените
семена, чрез подписване на приемо-предавателен протокол.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените
семена на посочената в чл. 8 от настоящия договор банкова сметка.
Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни
доставката в срок и без отклонения.
РАЗДЕЛ V
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
свой риск срещу съответната цена, заявена съгласно чл. 7 от настоящия договор,
хибридни семена от .............................., хибрид ................ в оригинални хартиени
торби на фирмата-производител, с по .........…….бр. семена във всяка торба, с
ненарушена цялост на опаковката, предпазени от всякакви повреди, дължащи се
на неправилно съхранение, атмосферни влияния и транспорт. Всяка торба ще
има оригинален етикет на фирмата-производител със следните данни: име на
фирмата-производител на хибрида; име на хибрида; брой семена в торбата;
Партиден №; произход на семената; дата на производство.
(2) В случай на доставка на хибридни семена от слънчоглед ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ...................... кг хербициден продукт
............. в оригинална опаковка на производителя с ненарушена цялост и
предпазваща продукта от всякакви повреди, дължащи се на неправилно
съхранение, атмосферни влияния и транспорт. Продуктът следва да отговаря на

изискванията на “Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за
растителна защита”, (Обн. ДВ. бр.54 от 13 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.17 от 24
Февруари 2006 г.).
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури за своя сметка транспорта по
доставката до местоизпълнението.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ доставените
семена с подписан двустранен приемо-предавателен протокол и да издаде
фактура.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички
сертификати, съпътстващи доставката, съгласно действащите стандарти, като
гарантира доброто качество на семената (и хербицидния продукт – ако е
приложимо), годността и съответствието им с българските и/или Европейските
стандарти за качество.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото
съдействие за осъществяване на доставката.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответното
заплащане за извършената доставка, съгласно чл. 7 от настоящия договор.
Чл. 16. (1) Преди подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 2а и 5 от ЗОП, освен когато
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на
някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето
им безплатно на възложителя.
(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предвижда използване на подизпълнител, той
следва да представи документи от съответните компетентни органи за липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и за подизпълнителя, освен когато
законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на
някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето
им безплатно на възложителя.
(3) Преди подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
документ за платена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на
договора (....................................................... лв.) в една от формите съгласно чл. 60
ал. 1 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение е неразделна част от договора и се
освобождава в едномесечен срок от изпълнението на настоящия договор, освен в
случаите, когато гаранцията или част от нея се използва за заплащане на
неустойки по договора.
РАЗДЕЛ VI
ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКАТА
Чл. 17. (1) Доставката се извършва еднократно, в рамките на работния ден от 8.00
до 16.30 ч.
(2) Предаването се удостоверява с двустранно подписан протокол в 2 (два)
екземпляра от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица.
(3) Доставката трябва да се придружава от сертификат, удостоверяващ качеството
на семената, както и от съответния сертификат за качество и произход и
информационен лист за хербицидния продукт.

РАЗДЕЛ VII
НЕУСТОЙКИ, РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл. 18. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави доставката повече от посочения в
настоящия договор срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в
размер 5% /пет процента/ от гаранцията за изпълнение за всеки просрочен ден до
изпълнение на доставката.
(2)
Ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
забави
плащането
повече
от
...............
(................................................) календарни дни от датата на издаване на
фактурата, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,028 % /нула
цяло и двадесет и осем хилядни процента/ върху стойността на фактурата за
всеки просрочен ден до окончателното й плащане.
(3) Количествените рекламации и качествените рекламации по отношение
целостта на опаковката и всякакви повреди, дължащи се на неправилно
съхранение, атмосферни влияния и транспорт, както и остатъчния срок на годност
на сертификата за качество на семената, се предявяват в момента на доставката
и се отразяват в протокол на комисия, съставена от длъжностни лица на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) При установяване на несъответствие по ал. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 24 часа от установяването.
(5) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок до 24 часа след уведомяването оспори
писмено рекламацията, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка от специализирана
контролна организация, за което се съставя надлежен протокол.
(6) При условие, че заключението на контролната организация е в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има право на обезщетение за претърпени щети и
пропуснати ползи съгласно действащото българско законодателство.
(7) При установяване на несъответствие в количеството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен да достави липсващото количество в срок от 24 часа. При неизпълнение на
това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 5 (пет) % от гаранцията
за изпълнение.
(8) При установяване на несъответствие в качеството, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да достави семена с уговореното качество в срок от 24 часа. При неизпълнение на
това задължение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 5 (пет) % от гаранцията
за изпълнение.
(9) В случаите по ал. 7 и 8, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави договореното,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да закупи необходимите му семена от друг доставчик,
като разликата между цената по настоящия договор и действително заплатената
цена е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се удържа от гаранцията за изпълнение.
(10) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави заявените му семена или при забава
повече от 5 (пет) календарни дни, считано от крайния срок за доставка,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 10 (десет) % от гаранцията за изпълнение
и да закупи необходимите му семена от друг доставчик.
(11) В случаите по ал. 10 разликата между цената по договора и действително
заплатената цена е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(12) Отказът по ал. 10 се удостоверява писмено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случаите,
когато последният не изпрати писмо за отказ, отказът се предполага, ако е изтекъл
срокът от 5 (пет) календарни дни по ал. 10.

(13) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска обезщетение в пълен размер на вредите,
които е претърпял в резултат на забавената и/или некачествената доставка,
съгласно българското законодателство.
(14) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи гаранцията за изпълнение на
договора, ако в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между
страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е
отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
РАЗДЕЛ VIIІ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 19. (1) Действието на този договор се прекратява:
а) с изпълнение на всички задължения на страните;
б) по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
в) при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената
доставка;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез писмено
7-дневно предизвестие в следните случаи:
а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на семената в срока, договорен
между страните;
б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго задължение по договора.
(3) Действието на договора се прекратява без предизвестие при следните
обстоятелства:
- ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпадне в тежки финансови задължения или
неплатежоспособност;
- ако настъпят промени в юридическия статут на една от двете страни по договора,
които биха имали трайно въздействие върху капацитета на една от страните да
изпълни своите договорни задължения;
- ако една от страните подлежи на ликвидация;
РАЗДЕЛ ІX
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 20. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени
вреди и загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни своите задължения
по договора е била в забава, тя не може да се позове на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от
24 часа от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване в
съответния срок се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

РАЗДЕЛ X
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят
на трети лица.
Чл. 22. Страните по този договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото
тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, по взаимно
съгласие и с писмени споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се
отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България
по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Чл. 23. За неуредените по този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Чл. 24. Договорът се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра
– по един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 25. Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1: Пълна
техническа характеристика и цени на доставените хибридни семена и хербицидния
продукт.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДОСТАВЧИК:

Забележка: Чл. 1 от настоящия проекто-договор може да бъде
преработван за една или за повече от позициите, в зависимост от това, по
колко позиции кандидатът за изпълнител на поръчката е класиран на първо
място и определен за изпълнител с решение на възложителя, взето след
провеждане на откритата процедура.

