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ПРИЛОЖЕНИЕ №16 

                                                                        ДД  ОО  ГГ  ОО  ВВ  ОО  РР   

№ ........../................. 

 

 Днес, .........................2017г. в гр.Панагюрище, между: 

 

Детска градина „Райна Княгиня”- със седалище и адрес: гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Стефан 

Финджеков” №1, БУЛСТАТ: 000340818, представлявано от Татяна Илиева Костадинова – 

Директор и Стоилка Атанасова Найдекова– счетоводител, наричана за краткост “Възложител” от 

една страна  

и 

................................................., с ЕИК ..........................., със седалище и адрес на управление: 

........................................., представлявано от ..................................................., притежаващ 

удостоверение за регистрация на обект по реда на чл. 12 от Закона за храните № .........................., 

издадено на .................. от ................................,определен за изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА 

КНЯГИНЯ” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ,по реда на чл.97,ал4 от ППЗОП,  наричан за краткост 

“Изпълнител” от друга, както и на основание чл. 258 - 269 от Закона за задълженията и договорите 

и Търговския закон, се сключи настоящият договор и страните се споразумяха за следното: 

  

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

 

 Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и се задължава да доставя 

хранителни продукти, съгласно Оферта за техническо изпълнение на поръчката и Ценовото 

предложение с Количествено-стойностна сметка, неразделна част от офертното му предложение с 

вх. № ........... за нуждите на детска градина  „РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр.Панагюрище 
 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хранителни продукти, отговарящи на 

изискванията за качество и безопасност на храните съгласно Наредба № 9 от 16.09.2011г. за 

специалните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 

заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и 

ученици, Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството, 

съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на 

пазара на мляко и млечни продукти, Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните 

Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детските заведения, Наредба № 23/19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на 

населението,  Наредба № 36 от 23.03.2006г. за специфичните изисквания при 

производство,и.Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните, 

приета с ПМС № 136 /19 юли 2000 г., 

 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя плодове и зеленчуци, отговарящи на 

изискванията за качество на Наредба № 16/28.05.2010г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресните плодове и зеленчуци, както и да спазва действащите нормативни 

изисквания във връзка с опаковането, етикетирането, съхраниението и транспортирането на 

хранителни продукти, плодове и зеленчуци. 

 (4) Хранителните продукти следва да бъдат доставяни само с регистрирани по реда на 

Закона за храните (ЗХ) транспортни средства и в уговорените с настоящия договор срокове. 
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ІI. СРОК НА ДОГОВОРА. СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА 

 Чл. 3. Срокът на изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 

подписването му. 

 Чл. 4. (1) Срокът за изпълнение на отделните доставки е ……………. часа от 

получаването от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на писмени заявки от упълномощените лица на ДГ 

„РАЙНА КНЯГИНЯ”-гр.Панагюрище, връчени лично на упълномощено лице или изпратени на 

електронната поща, или факса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в този договор. 

 (2) Заявката задължително съдържа следните данни: наименование на обслужваното 

заведение, вид хранителни продукти, количество, мерна единица, единична и обща цена, име и 

фамилия на изготвилия  заявката.  

 (3) Ако отделната доставка е извън срока по алинея 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откажат 

да я приеме или да даде допълнителен срок за доставянето й, като това се счита за неизпълнение 

на договора. Наред с това право и независимо от него ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка 

по чл. 18, ал. 1 от този договор. 

 

ІІІ.  ДОСТАВЯНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ.  

 

 Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените хранителни продукти на адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, който е гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Стефан Финджеков” №1 /централна сграда/ и 

ул. „Петко Мачев” № 9 / филиална сграда/.Доставката се извършва само в работни дни, от 7:30 

ч. до 14:00 ч. Неизпълнението на това условие е основание за отказване да бъде 

приетадоставката и се счита неизпълнение на договора.  

Транспортните разходи по доставянето на хранителните продукти до посочения в предходното 

изречение адрес, както и тези по разтоварването им са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл. 6. (1) За предаването на хранителните продукти по отделните доставки се подписват 

приемо-предавателни протоколи от упълномощените представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по образец,приложение към настоящия договор. 

 (2) Хранителните продукти по всяка конкретна заявка се предават със следните 

придружаващи ги документи – документи, удостоверяващи произхода на храната, издаден от 

обекта регистриран по реда на чл.12 от Закона за храните по образец от офертата му, както и от 

документ за качество и безопасност.  

 Чл. 7. (1) В момента на доставяне на хранителните продукти по дадена заявка 

упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ проверява за: съответствие с направената заявка; за  

липси и явни недостатъци на доставените хранителни продукти, срока на годност на същите,  както 

и за пълнотата на придружаващата ги документация и предявява рекламации за тях незабавно. 

Рекламациите се вписват в приемо-предавателния протокол и отразяват вида на констатираното 

несъответствие, а ако то касае хранителен продукт се вписват партида, производител/доставчик и 

количество. 

 (2) При установяване на скрити недостатъци или несъответствия със сертификатите за 

качество ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ чрез упълномощеното лице незбавно уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като 

изпраща по факс/имейл рекламационно писмо. Продуктите, показали недостатъци или 

несъответствия се пазят от упълномощеното лице като се съхраняват отделно от годните за 

употреба продукти и същите се предоставят за преглед на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на нарочно 

определено от него за тази цел лице.   
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 (3) В 3-дневен срок от датата на получаване на рекламационното писмо ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

е длъжен да провери на място продуктите, за които е изпратена рекламацията и при приемане на 

същата е длъжен да ги замени. В случай, че не приеме рекламацията, отказът следва да бъде в 

писмена форма с ясно и точно посочване на причините, поради които се отхвърля рекламацията. 

При спор между страните относно основателността на рекламацията, същата не се включва в 

месечната фактура и опис за плащане на обслужваното заведение. 

 (4) В…….. срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ същите количества от 

рекламираните продукти, отговарящи на изискванията за качество. Неизпълнението на това 

условие се счита за неизпълнение на договора.  

  Чл. 8. (1) Доставянето на хранителните продукти е на риск на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (2) Рискът от случайното погиване или повреждане на хранителните продукти преминава 

върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента, в който продуктите бъдат приети от упълномощеното лице на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

IV. ЦЕНИ, ДОКУМЕНТАЦИЯ И ПЛАЩАНИЯ 

 Чл. 9.(1) Стойността на настоящия договор, съгласно ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, включваща всички разходи по доставка и транспорт, включително товаро-

разтоварни разходи, в т.ч. печалба и други присъщи е: ……………………………………….… лева 

без ДДС /словом......................................................................................................................../,или 

…………………… лева с ДДС /словом.............................................................................../ 

 (2) Изменение на договорените единични цени на отделните продукти по групи храни от 

количествено-стойностната сметка не се допуска за срока на действие на договора, освен ако 

същите бъдат намалени в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл. 10. Общата стойност на извършените и отчетени по настоящия договор доставки, не 

може да надвишава стойността по чл. 9, ал. 1 от настоящия договор. 

 Чл. 11. В случай, че размера на действително заявените количества на доставките е по-

малък от предвидения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма ангажименти към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

компенсиране, под каквато и да било форма. 

 Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава месечна фактура, придружени със спецификация, в 

която са отразени доставените за отчетния период количества хранителни продукти по групи храни 

въз основа на заявките и приемо-предавателните протоколи. 

 (2) В 3-дневен срок от получаване на издадените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ финансово-отчетни 

документи упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва проверка за съответствие с 

направените заявки през периода на отчитане и приемо-предавателните протоколи. При 

установяване на разминавания писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като сумата, подлежаща на 

плащане се изплаща след отстраняване на несъответствията.  

 (3) Плащанията по ал. 1 са за сметка на утвърдения бюджет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като 

същите се извършват в 60-дневен срок от получаването на финансово-отчетните документи, извън 

случаите на предходната алинея.  

.  (4) Когато по независещи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ причини плащането не може да се извърши 

в срока по ал. 3, дължимото плащане за месеца се извършва в срок не повече от 60 дни. 

 

 Чл. 13. Плащанията се извършват по банков път за действително извършени доставки по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ както следва: 
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 Обслужваща банка: ……….............. 

   Град/клон/офис: ................................   

 BIC код: .............................................                                           

 IBAN: .................................................                                           

 

 V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 Чл. 14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е длъжен: 

1. Да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки за необходимите количества хранителни 

продукти, предмет на настоящия договор, по вид и количество; 

2. Да приеме заявената стока, ако няма претенции към качеството на доставените продукти 

и/или пълнотата на придружаващите ги документи, в деня на доставката или да направи 

съответните рекламации в уговорените срокове по реда на чл. 7 от този договор; 

3. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок съответното възнаграждение за извършената 

доставка, съгласно чл. 12 от Раздел IV на настоящия договор. 

4. Да осъществява чрез своите контролни органи, контрол върху изпълнението на договора.  

 Чл. 15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

1. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от посочените в заявката количество и вид 

хранителни продукти по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество, 

както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

своите задължения съгласно договора. 

2. да откаже плащане по представена от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ фактура, в която единичните цени 

са различни от предложените единични цени в количествено-стойностната сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 3. При виновно забавяне на доставките по заявени количества ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

съставя протокол, който представя за съгласуване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Същият е длъжен в 3 (три) - 

дневен срок да подпише протокола или да възрази писмено. При непостигане на съгласие или 

неподписване на протокола в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да реализира правата 

си, заложени в чл.18. 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

 Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен: 

1. да доставя в срок и съгласно получените заявки хранителни продукти от количествената 

сметка към офертното му предложение до адреса на възложителя по чл. 5 от договора; 

2. да доставя хранителни продукти с остатъчен срок на годност не по-малък от 50% и 

отговарящи на изискванията за качество и безопасност на храните съгласно действащото 

законодателство и нормативна уредба, посочени в договора. 

3. да приема заявките за необходимите количества продукти, предмет на настоящия 

договор; 

4. да предоставя на упълномощеното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички придружаващи 

доставката документи съгласно чл. 6, ал. 2 от договора; 

 5. да заменя доставени некачествени стоки в срока по чл. 7, ал. 4; 

 6. да осъществява доставянето на продуктите само с регистрирани по реда на Закона за 

храните (ЗХ) транспортни средства; 
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 7. да носи отговорност за всички вреди, нанесени на трети лица по време на изпълнението 

на настоящия договор. 

8. да изпълнява в срок допълнителните предложения (ако има такива), посочени в офертата 

както следва: ............................................ 

  

 

VІІ. ГАРАНЦИИ 

 Чл. 17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора следва да представи документ за 

внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по него. Гаранцията за изпълнение на 

договора е в размер на 1080/хиляда и осемдесет  / лева. 

(2) Гаранцията за изпълнение на договора (депозит или банкова гаранция) се освобождава в 

едномесечен срок след неговото добросъвестно изпълнение освен, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

усвоил същата, преди приключване на договора, по причина на неизпълнение от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на някое от задълженията му по него. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лихви върху сумите по гаранцията за 

изпълнение, за времето, през което тези суми законно са престояли при него. 

            (4) В случай, че гаранцията за изпълнение е осигурена чрез банкова гаранция, същата следва 

да е учредена като безусловна в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срокът й трябва да изтича не по-малко 

от 30 дни след изтичане срока на изпълнение на договора. 

 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ 

 Чл. 18. (1) При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ същият заплаща 

неустойка в размер на 0.05 % от цената по конкретната доставка за  всеки ден  забава, но не повече 

от 10 % от стойността на недоставените хранителни продукти. В такъв случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

може да иска неустойката за забава заедно с изпълнение на дължимата престация, като за целта 

посочи и допълнителен срок за реализирането й. 

 (2) При виновно неизпълнение на задълженията по договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора, със 

седемдневно писмено предизвестие отправено до другата страна /чл.87, ал.1 от ЗЗД/, като задържи 

гаранцията за изпълнение по договора като своеобразна неустойка за неизпълнение /чл. 92 ЗЗД/. 

 (3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да заяви на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  че разваля договора и без да 

даде срок, ако изпълнението е станало невъзможно изцяло или отчасти, ако поради забава на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то е станало безполезно или ако задължението е трябвало да се изпълни 

непременно в уговореното време. В този случай  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи 

гаранцията като неустойка за неизпълнение (компесаторна). 

 Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не доставя хранителни продукти с необходимите качества 

и срок на годност, така както са уговорени с този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 

неустойка в размер на 10%  от стойността на договора по чл. 9, ал. 1. 

 Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност и поема за своя сметка всички вреди, 

нанесени на трети лица по време на изпълнение на договорените доставки, в следствие на негови 

действия или бездействия. 

 Чл.21. Неустойките и санкциите, вредите и пропуснатите ползи по този договор се 

установяват и събират, съгласно Търговския закон /ТЗ/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/ 

и Гражданския процесуален кодекс /ГПК/. 
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ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл. 22. (1) Настоящият договор се прекратява:  

 1. с изпълнението му; 

 2. по взаимно съгласие; 

 3.  от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, ако в резултат на обстоятелства, възникнали след 

сключване на договора, същият не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на действително извършените до 

прекратяването на договора доставки; 

  4. с едностранно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, при виновно 

неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в съответствие с  чл.87 на ЗЗД и чл.28 от 

настоящият договор; 

  5. при  невъзможност за изпълнение на правата и задълженията по договора, 

изразяваща се в причина, която не може да се вмени във вина на нито една от страните по него. 

 

  Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл. 23. (1) Страните по договора могат да го изменят само по взаимно писмено съгласие.  

  Чл. 24. (1) Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са валидни, 

ако са направени в писмена форма и са подписани от законните представители на страните или от 

нарочно упълномощени от тях лица. 

(2) За дата на съобщението се смята: 

а) датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

 б) датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

в) датата на приемането – при изпращане по факс или електронна поща. 

Валидни адреси и данни на страните са: 

За Възложителя: 

грПанагюрище, област Пазарджик 

 ул. „Стефан Финджеков” №1 

тел. 0357 / 6 20 80; 6 21 51 

e-mail: tatianakos@abv.bg 

IBAN сметка    BG74 RZBB 9155 3120 0567 02      BGN  

 

     BIC RZBBBGSF   

 

РАЙФАЙЗЕНБАНК (БЪЛГАРИЯ ) EDO   

 

За Изпълнителя: 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………... 

e-mail: ............................ 

IBAN сметка ………………………………………… 

BIC код - ………………………………………………… 

 (3) При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми другата в 

тридневен (3) срок от промяната. 

Чл. 25. При спиране на договора поради непреодолима сила (Форсмажор): 

mailto:tatianakos@abv.bg
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1. Страните се освобождават от отговорност и не си дължат неустойки, в случаите, когато 

забавата или неизпълнението на задължение по договора е в резултат на непреодолима сила, по 

смисъла на чл. 306 от ТЗ; 

2. Непреодолима сила са обстоятелства от извънреден характер, възникнали след 

сключването на договора; 

3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

уведомява за това другата страна в три дневен срок от настъпването на това обстоятелство. След 

отпадане на събитието същата страна уведомява другата за готовността си, да продължи да 

изпълнява договорните си задължения, в срок от седем календарни дни от отпадането; 

4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с тях 

насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, през 

което е била налице непреодолима сила; 

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да търси всички разумни алтернативни средства за изпълнение 

на задълженията си по договора, на които непреодолимата сила не пречи, освен, ако друго не е 

указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмен вид. 

Чл.26. (1) Страните по настоящия договор приемат като конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на договора. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право, без предварителното писмено съгласие на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или 

част от него, както и всякаква информация, свързана с изпълнението му на когото и да е, освен 

пред своите служители. Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в 

необходимата степен, за целите на изпълнението на договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица. 

 Чл. 27. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

 Чл.28.За виновно неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  да се 

разбира: най- малко три неизпълнени изикванията, заложени в настоящия договор,свързани с 

доставките:недоставени в срок, или по условията на договора продукти,както и приемане и 

отстраняване на направени рекламации, по реда уговорен в настоящия договор. 

Чл. 29. 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 непостигане на такова - спорът се отнася 

за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданско 

процесуалния кодекс. 

Чл. 30. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки, Закона за задълженията и договорите и Търговския закон. Настоящият 

договор подлежи на анексиране само съгласно нормативната уредба. При промяна на данните, 

посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от 

настъпване на промяната. 

 

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Неразделна част от настоящия договор са описаните по-долу приложения. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

    1.  Оферта за техническо изпълнение на поръчката 

    2.  Ценово предложение с Количествено-стойностна сметка. 

    3.Образец на приемо-предавателен протокол 
 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:              ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

…....……………………………..     ………………..………………… 

(длъжност, име и фамилия,.                       (длъжност, име и фамилия, 

подпис и печат)                                                                                подпис и печат) 

 

…....……………………………..  

(длъжност, име и фамилия,.  

подпис и печат)                             

 

 

 

 

 

 

 

Приложение към Договор № …………….. 

 

П Р О Т О К О Л  №...................... 

 

за предаване на хранителни продукти от .......................................................... 

на ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ» гр. Панагюрище  по заявка                   /име на изпълнителя/  

 

................................................................................................................................................................................. 

/№ на заявката, дата, час на доставяне / 

 

№ по 

ред 

Наименование на 

продуктите 

Мярка 

 

Количество   Забележки по 

доставката 

     

     

     

     

     

     

 

 

Настоящият протокол се изготви в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

                               

Предал:                                                                                                        Приел: 

/Име, длъжност, подпис         /Име, длъжност, подпис 

на длъжностно лице от изпълнителя /            на длъжностно лице от възложителя/
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