
Д О Г О В О Р 
за доставка 

Днес, 07.09.2018 год., в с. Царев брод, Шуменска обл., между Държавна 
психиатрична болница с адрес: с. Царев брод ул. Христо Ботев № 30, тел. 05315/2121, 
факс 05315/2023, ЕИК 127074403, представлявана от Д-р Нели Николова Тодорова -
Директор, наричана по - долу за краткост "КУПУВАЧ" от една страна и „Братя 
Великови" ООД, гр. Търговище, кв. Запад, бл.54, ап.16, тел. 0601 63888, ЕИК 
125504742, представлявано от Стефан Иванов Великов - управител, от друга страна, 
наричана за краткост по - долу "ПРОДАВАЧ " на основание чл. 112 от ЗОП и Заповед 
№ 910/03.08.2018 год. и № 1013/31.08.2018г. на Директора на ДПБ с. Царев брод се 
сключи настоящият договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на КУПУВАЧА хранителни 

продукти съгласно Приложение № 1 /Ценово предложение/, неразделна част от този 
Договор. 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 
2.1. Единичната цена на хранителните продукти се определя съобразно 

Офертата на ПРОДАВАЧА съгласно Приложение № 1 . Общата стойност на доставките 
по договора е 71 551,96 лв. /седемдесет и една хиляди петстотин петдесет и един лева 
деветдесет и шест стотинки/ без ДДС. 

2.1. Цената е определена при условията на доставка до краен получател без 
ДДС и не се променя за целия срок на договора. 

III. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 

банков превод от страна на КУПУВАЧА по банкова сметка на ПРОДАВАЧА, в срок до 
60 /шестдесет/ календарни дни за всяка отделна доставка. 

3.2. Заплащането на стоките се извършва след представяне на доставна фактура, 
съобразно заявените количества. 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
4.1. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор, се извършва в срок 

до 48 /четиридесет и осем/ часа от приемане на заявката франко склада на 
КУПУВАЧА. 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
5.1 Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател ДПБ с. 

Царев брод. 
5.2.Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

КУПУВАЧА от момента на приемането им на мястото на доставяне. 

VI .ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 



6.1 За дата на доставяне се счита датата, на която хранителните продукти са 
пристигнали при крайния получател. 

VII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 
7.1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава : 
1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със съответните 

документи удостоверяващи доставката /фактура или стокова разписка/. 
2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне. 
3. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на 

КУПУВАЧА доставна фактура. 
4. Да сключи договор за подизпълнение с за .... % от доставките 

/ако е предвидено с предложената от участника оферта/ и да предоставя на възложителя 
информация за плащанията по договорите за подизпълнение. 

5. Преди сключване на настоящия договор да представи гаранция за 
изпълнението му в размер на 715,52 лв. /седемстотин и петнадесет лева петдесет и две 
стотинки/. Гаранцията се освобождава след изтичане на срока по т.14, без по нея да се 
дължат лихви. 

6. Купувачът може да задържи гаранцията за изпълнение в следните случаи : 
а/ при разваляне на този договор от страна на КУПУВАЧА във връзка с 

неизпълнението му от страна на ПРОДАВАЧА ; 
б/ в случаите по т.15.2. от договора. 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
8.1.КУПУВАЧЪТ се задължава: 
1.Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 
2. Да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

IX. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 
9.1.Приемането на хранителните продукти се осъществява в присъствието на 

упълномощен представител на КУПУВАЧА. 
9.2. При приемането на медикаментите се подписва доставната фактура или 

стоковата разписка, удостоверяваща получаването. 

X. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря 

на техническите стандарти на производителя. 

XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 
а/ количество, различно от посоченото в придружаващите документи 
б/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в т 1.1 или по заявката 

за всяка конкретна доставка. 

в/ при доставяне на стоки с превозно средство, неотговарящо на изискванията за 
транспортиране на стоките. 

11.2. Рекламацията се урежда при получаване на стоките, като ПРОДАВАЧЪТ в 
еднодневен срок заменя неточно доставените стоки с такива от договорения вид и 
количество. 



XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0,02 % на ден върху стойността на неизпълненото 
в договорените срокове задължение, но не повече от 5% (пет процента) от стойността 
на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в когато те 
надхвърлят договорената неустойка. 

12.2. Когато, при наличие на рекламации, ПРОДАВАЧЪТ не изпълни 
задълженията си по т.11.2. от настоящия договор в срок, същият дължи на КУПУВАЧА 
неустойка в размер на 0,5 % от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 25 
(двадесет и пет) дни, другата страна има право да развали едностранно и без 
предизвестие този договор. 

ХШ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

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

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

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 
договора. 

13.4. 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. 

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

13.6. Не представлява "непреодолима сила" събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие на КУПУВАЧА или на негови представители и/или 
служители, както и недостига на парични средства на КУПУВАЧА. 

XIV. СРОК 
14. Този договор се сключва за срок една календарна година, считано от датата 

на подписването му. 

XV. СПОРОВЕ 
15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се 
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора. 

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение 
или прекратяване ще бъдат разрешавани според българските материални и 
процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

XVI. СЪОБЩЕНИЯ 



16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА. 

16.2. 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 телефакс или телекс. 
16.3 За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ПРОДАВАЧА : «Братя Великови» ООД , кв. Запад, бл.54, ап.16, гр. 
Търговище 

ЗА КУПУВАЧА: Държавна психиатрична болница 
ул. Христо Ботев № 30 
9747 с.Царев брод 

16.4 При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 

XVII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

17.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор. 

17.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 

XVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

18.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
важи за срок от една година. 

18.2. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 
документи, които са неразделна негова част: 

1. Документ за регистрация/ЕИК. 
2. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 

обстоятелствата по чл. 54 и 55 от ЗОП. 
3. Документ за внесена гаранция за изпълнение. 
4. Ценово предложение /Приложение/. 
18.3. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на български 

език - един за ПРОДАВАЧА и два за КУПУВАЧА. 

КУПУВАЧ 
\Директор : 

/Д-р Нели Николова/ 

Гл.счетоводител: 

/Антоанета Живкова/ 

ПРОДАВАЧ: 
Управител: 

/Стефан Велик 



Приложение № 6 A 

№ Продукт Грамаж 

Прогнозно 
количество Цена без 

ДДС 
Обща стойност 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

1 Хляб /тип 700/ 0,700 кг 
24073 

бр. 
0,70 

16851,10 

2 Хляб/тип 1150/ 0,500 кг 1232 бр. 0,70 862,40 

3 Кифла с мармалад 0,150 кг 500 бр. 0,70 350,00 

4 Вита баничка 0,150 кг 2011 бр. 0,70 1407,70 
5 Карниера 0,150 кг 2546 бр. 0,70 1782,20 

6 Милинка 0,150 кг 1042 бр. 0,70 729,40 

7 Козунак 0,400 кг 192 бр. 1,70 326,40 
Общо 22309,20 

разходи до краен получател. 

Подпис и печат : 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
за участие 
в открита процедура по ЗОП 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на Д П Б — Царев брод" 
Обособена позиция 1 
"Хляб и тестени закуски" 

У В А Ж А Е М И Д А М И И Г О С П О Д А , 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения 
обект на поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение, 

както следва: 



Приложение № 6 Б 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, 
Ви представяме нашето ценово предложение, както следва: 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без 

ДДС 

О б щ а 
стойност 

№ Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

О б щ а 
стойност 

1 Пшеница грухана 1,000 кг 
10 

кг 1,75 17,50 

2 Ориз 1,000 кг 1429 кг 1,40 2000,60 

3 Булгур 1,000 кг 20 кг 1,75 35,00 

4 Брашно 1,000 кг 3142 кг 0,58 1822,36 

5 Грис 1,000 кг 35 кг 1,25 43,75 

6 Галета 0,200 кг 30 бр. 0,50 15,00 

7 Нишесте 0,100 кг 720 бр. 0,25 180,00 

8 Макарони 0,400 кг 360 бр. 0,50 180,00 

9 
Фиде 0,400 кг 

700 
бр. 0,50 350,00 

10 Спагети 0,400 кг 800 бр. 0,55 440,00 

11 Кори за баница 0,400 кг 104 бр. 0,85 88,40 

12 Бутер тесто 0,800 кг 100 бр. 2,50 250,00 

13 Солети 0,050 кг 200 бр. 0,25 50,00 

Общо 5472,61 

D Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен 
получател. 

Подпис и печат: 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 2 

„Зърнени храни и храни на зърнена основа" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 



Приложение № 6 В 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без 

ДДС 
Обща 

стойност № Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

Обща 
стойност 

1 Захар 1,000 кг 2000 кг 1,00 2000,00 

2 Вафла обикновена 1 бр. 5000 б Р . 0,10 500,00 

3 Вафла тунквана 1 бр. 5000 б р . 0,25 1250,00 

4 Суха паста 1 бр. 250 б Р . 0,20 50,00 

5 Дребни сладки 0,100 кг 20 б Р . 1,00 20,00 

6 Шоколад 0,100 кг 200 б р . 1,25 250,00 

7 Халва 1,000 кг 10 КГ 4,00 40,00 

8 Бисквити обикновени 0,180 кг 1175 б р . 0,60 705,00 

9 Кроасан 0,055 кг 920 б р . 0,40 368,00 

10 Мед с изосуит 0,012 кг 1410 б р . 0,20 282,00 

Общо 5465,00 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат : 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 3 

„Захар, захарни, шоколадови и сладкарски изделия, мед" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



Приложение № 6 Г 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без 

ДДС 
О б щ а 

стойност 
№ Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

О б щ а 
стойност 

1 
Мляко прясно 3 % 1,000 л 

2682 
л 1,10 2950,20 

2 Мляко кисело 2 % 0,400 кг 13960 бр. 0,40 5584,00 

3 Мляко кисело 3 % 0,400 кг 1500 бр. 0,45 675,00 

4 Сирене бяло саламурено 1,000 кг 1712 кг 3,75 6420,00 

5 Сирене тип Дунавия 1,000 кг 100 кг 5,00 500,00 

6 
Млечен/делик. продукт 1,000 кг 

100 
кг 2,50 250,00 

7 
Твърдо сирене /кашкавал/ 1,000 кг 

87 
кг 7,00 609,00 

8 Извара 1,000 кг 270 кг 2,00 540,00 

9 Топено сирене 1,000 кг 75 кг 7,50 562,50 

10 Плодово прясно мляко 1,000 л 367 л 2,50 917,50 

11 Плодово кисело мляко 0,200 кг 387 бр. 0,55 212,85 

12 

Шоколадово прясно мляко 0,250 л 

460 

бр. 
1,00 460,00 

13 Сладолед 0,200 кг 300 бр. 1,50 450,00 

Общо 20131,05 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат : 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 4 

„Мляко и млечни продукти" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



Приложение № 6 Е 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без Обща 

№ Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 
ДДС стойност 

1 Риба пангасиус филе 
замразено 

1,000 кг 1107 
кг 3,50 3874,50 

2 Риба хек чистен замразен 1,000 кг 60 
кг 5,50 330,00 

3 Риба консерва скумрия 0,160 кг 100 бР. 1,00 100,00 

Общо 4304,50 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат : 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 6 

„Риба и рибни продукти" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



Приложение № 6 Ж 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без 

ДДС 

Обща 
стойност № Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

Обща 
стойност 

1 Краве масло 0,250 кг 20 бр. 4,00 80,00 

2 Олио 1,000 л 1341 Л 1,65 2212,65 

3 Маргарин 0,500 кг 100 бР. 1,75 175,00 

Общо 2467,65 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат : 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 7 

„Масла и мазнини" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



Приложение № 6 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

№ Продукт Разфасовка 
Прогнозно количество 

Цена без 
ДДС 

О б щ а 
стойност 

№ Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

О б щ а 
стойност 

1 
Ябълки 1,000 кг 

825 
кг 1,00 825,00 

2 Праскови 1,000 кг 20 кг 1,50 30,00 

3 
Кайсии 1,000 кг 

30 
кг 

1,50 45,00 

4 

Дюли 1,000 кг 

50 
кг 

2,00 100,00 

5 
Дини 1,000 кг 

750 
кг 

0,40 300,00 

7 
Банани 1,000 кг 

50 
кг 2,00 100,00 

7 
Портокали 1,000 кг 

100 
кг 1,25 125,00 

8 
Мандарини 1,000 кг 

125 
кг 1,50 187,50 

9 Картофи 1,000 кг 4550 кг 0,60 2730,00 

10 Лук стар 1,000 кг 575 кг 0,70 402,50 

11 Лук зелен връзка 50 бр. 0,50 25,00 

12 Зеле бяло главесто 1,000 кг 1120 кг 0,60 672,00 

13 Карфиол 1,000 кг 120 кг 2,00 240,00 

14 Тиквички 1,000 кг 617 кг 1,75 1079,75 

15 Домати 1,000 кг 60 кг 2,00 120,00 

16 Краставици 1,000 кг 200 кг 2,00 400,00 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ — Царев брод" 

Обособена позиция 8 

„Плодове и зеленчуци пресни" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



17 Краставици оранж. 1,000 кг 50 кг 3,00 150,00 

18 
Пипер 1,000 кг 

340 
кг 1,50 510,00 

19 Моркови 1,000 кг 740 кг 1,00 740,00 

20 Цвекло 1,000 кг 15 кг 1,00 15,00 

21 Тикви 1,000 кг 30 кг 1,00 30,00 

22 Целина връзка 15 бр. 0,50 7,50 

23 Копър връзка 142 бр. 0,50 71,00 

24 Магданоз връзка 232 бр. 0,40 92,80 

25 Спанак 1,000 кг 60 кг 1,50 90,00 

26 Салати брой 50 бр. 0,80 40,00 

27 Гъби пресни 1,000 кг 116 кг 3,50 406,00 

28 Маслини 1,000 кг 32 кг 4,00 128,00 

29 Чесън сух глави 1,000 кг 9 кг 3,00 27,00 

Общо 9689,05 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат: 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 



Приложение № 6 К 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

за участие 
в открита процедура по ЗОП 

№ Продукт Разфасовка 

Прогнозно количество 
Цена без 

ДДС 
О б щ а 

стойност 
№ Продукт Разфасовка 

Брой Мярка 

Цена без 
ДДС 

О б щ а 
стойност 

1 
Зрял фасул 1,000 кг 

268 
кг 2,00 536,00 

2 
Леща 1,000 кг 

278 
кг 

2,25 625,50 

3 
Чер пипер 0,100 кг 

100 
бр. 

2,00 200,00 

4 

Червен пипер 0,100 кг 

27 

бр. 
0,80 21,60 

5 

Кимион 0,010 кг 

14 

бр. 
0,20 2,80 

6 
Чубрица 0,100 кг 

100 
бр. 

1,00 100,00 

7 
Джоджен 0,100 кг 

13 

бр. 
1,00 13,00 

8 
Девисил 0,020 кг 

50 
бр. 0,25 12,50 

9 
Копър 0,020 кг 

50 
бр. 0,25 12,50 

10 
Магданоз 0,020 кг 

50 
бр. 0,25 12,50 

11 
Дафинов лист 0,010 кг 

100 
бр. 0,20 20,00 

12 Чесън на прах 0,020 кг 300 бр. 0,25 75,00 

13 Ванилия 0,002 кг 1050 бр. 0,03 31,50 

14 Канела 0,010 кг 
400 бр. 0,10 40,00 

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДПБ - Царев брод" 

Обособена позиция 10 

„Варива и подправки" 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на горепосочения обект на поръчка, Ви 
представяме нашето ценово предложение, както следва: 



15 Карамфил 0 ;010 кг 50 бр. 0,20 10,00 

Общо 1712,90 

0 Всички посочени цени са в лв. без ДДС, с включени доставни разходи до краен получател. 

Вариантът на хартиен носител е подписан от наша страна на всяка страница 

Подпис и печат: 

Стефан Великов - Управител 

/Име , фамилия и длъжност на представляващия участника/ 


