ПРОЕКТ:

ДОГОВОР
Днес, .........................г. в град/с.Свиленград между:
1. І ОУ” Иван Вазов” - Свиленград със седалище и адрес на управление:
Свиленград ,ул. „ Климент Охридски” № 2, Булстат 000 893 200 , представлявано от
Ася Стоянова Райкова – Директор на І ОУ „ Иван Вазов”- Свиленград от страна в
качеството му на ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
2. ..........................................................................
се сключи настоящия договор за следното:

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. Възложителят възлага , а Изпълнителят приема да извършва доставка на
готова храна в готов за консумация вид в индивидуална опаковка - тип „закуска”през
учебно време за учениците от I до IV клас но І ОУ « Иван Вазов».
Чл.2Място и час на изпълнение : столова за хранене, намираща се на І етаж в І ОУ „
Иван Вазов”,ул.” Климент Охридски „№2, всеки учебен ден до 9.00 часа.
ІІ.СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Срокът за изпълнение предмета на настоящия договор е от 17.09.2013 г г. до
31.05.2014 г.
IIІ.ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.4.Цената на готовата храна тип „закуска” на един ученик на ден е в размер на
..................................... без ДДС/ .Финансирането е със средства от държавния бюджет
по Постановление №308/20.12.2010 г. „Подпомагане храненето на децата от
подготвителните групи в детските градини и училищата и на учениците от І до ІV
клас”.Учебните дни през 2013/2014г. са 160.
Чл.5. Общата прогнозна стойност на възложената с настоящия договор доставка е
...................................... без ДДС и ........................................... /с включено ДДС .В цената
е включена стойността на стоката, разходите по опаковката, транспортни разходи за
доставка до мястото на изпълнение.
Чл.6.(1) В срок до 5 число на месеца следващ отчетния, Изпълнителят представя на
Възложителя фактура за извършените доставки.
(2)Към фактурата
се прилага месечна справка за реално извършените
доставки на готова храна тип”закуска „ на база приемо – предавателните протоколи .
Чл.7 (1) Плащането се извършва до 20 число на месеца, следващ отчетния период с
платежно нареждане по банков път след представяне на фактурата, по сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : ...............................................................

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно да доставя готова храна
тип”закуска”, съгласно броя на учениците от І до ІV клас на І ОУ „ Иван Вазов”-330деца.
Възложителя си запазва правото да увеличава или намаля броя на доставките ,спрямо
броя на присъстващите деца.
Чл.15. Изпълнителят се задължава, готовата храна тип”закуска/ да бъде приготвяна
съгласно “Сборник рецепти за ученическите столове и бюфети”, издателство
“Техника”, 2012 г., одобрен от МЗ.Храната да съответства на грамажа спрямо
възрастовата група на учениците, съгласно изискването за балансирано и рационално
хранене.
Чл.16. Седмичните менюта да бъдат изготвени съвместно от медицинското лице на
училището и представител на изпълнителя.
Чл.17. Седмичното меню да се изготвя в съответствие с изискванията на:
- Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението,
издадена от министъра на здравеопазването, обн. ДВ, бр.63 от 2.08.2005 г.
- Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословното хранене на учениците, издадена от
Министерството на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от
15.09.2009г.
- Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от
Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от
20.10.2011 г.
Чл.18. Готовата храна тип” закуска” да бъде произведена в деня на консумация, като
до момента на доставката да бъде съхранявана в хладилни условия при температура
+4° С +2 ° С.
.Чл.19. Храни съдържащи, съставени или произведени от ГМО, не се допускат за
хранене на деца.
Чл.20.Готовата храна тип”закуска”, трябва да е разнообразна и да не се повтаря в
рамките на една седмица .
Чл.21. Да гарантира добър търговски вид на предлаганите готови храни.Пакетираните
храни, доставяни на детските заведения и училищата, трябва да са
етикетирани и
маркирани съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на
храните, приета с ПМС № 136 от 19 юли 2000 г. (ДВ, бр. 62 от 2000 г.) и доп.в бр.42 на
ДВ/05.06.2012 г.
Чл.22.Не се допуска доставка на готова храна тип „закуска” с нарушена цялост на
опаковката с признаци на развала, както и с изтекъл срок на трайност.
Чл.23. Да гарантира пълна подмяна на готовата храна тип” закуска „ с отклонение в
качество.
Чл.24 . ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава ежедневно да представя:
- декларация /свободен текст/в която декларира , че храната е приготвена при
спазване на санитарно – хигиенния режим на РБ за производство на хранителни
продукти.
- приемо – предавателен протокол за действителния брой доставена готова
храна тип „закуска” за деня.
Чл.25.Основният компонент на готовата храна тип „закуска” трябва да включва
разнообразни хранителни продукти, като в рамките на една седмица да не се
повтарят.
1.Закуските могат да бъдат от следните групи :
1.1.сандвичи с млечен компонент (сирене,кашкавал,извара,млечни салати)
1.2.сандвичи с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца ;
1.3.сандвичи със зеленчуци , които могат да са пресни , варени, печени, задушени,
консервирани ;
1.4.тестени закуски с ограничено влагане на мазнини- баници с млечна , зеленчукова
или месна плънка, сиренки кифли – не повече от веднъж седмично ;

2. Изисквания за влаганите продукти :
2.1.В сандвичите от първите два вида може да се включва компонент от пресни
зеленчуци.
2.2.Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са тлъсти .
2.3.Млечните продукти да са без добавена растителна мазнина.
2.4. Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично трябва да е ръжен или
пълнозърнест;
3.Доставените сандвичи и закуски
да се предлагат в полиетеленова или
полипропиленова индивидуална опаковка за еднократна употреба.
4.Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумация, а сандвичите не покъсно от 24 часа преди предлагането им за консумация , като да този момент са били
съхранявани в хладилни условия при температура от +2С до +4С.
5.Доставената готова храна тип” закуска” да не е от рода на вафли,морени,чипс и
сладкарски изделия с високо съдържание на мазнини и захар – торти и пасти със
сметанови/или маслен крем, сиропирани сладкиши.;
6.Хранителните продукти да отговарят на нормативно определените отраслови норми.
Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е регистриран по чл.12 от Закона за храните, с издадено
удостоверение от ОДБХ.
Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава транспортирането на готовата храна да се
извършва съгласно Наредба №5/25.05.2006 г.за хигиена на храните.
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да има внедрена НАССР система.
Чл.29 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получава договорените
възнаграждения в
уговорените срокове.
Чл.30. Разходите по транспорта, опаковката и риска от погиването до мястото на
доставката на хранителните стоки са за сметка на Изпълнителя.
V..ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на
настоящия договор да извършва проверка относно качеството, количеството и
сроковете на изпълнение, без да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява
възложената работа в сроковете и без отклонения от поръчката.
Чл.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от
качеството на храната да откаже нейното приемане.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от
изискванията по настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото
количество храна, както и да откаже да заплати съответната сума, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения съгласно договора.
Чл.12. При констатирани недостатъци на храната от представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, храната не се приема, до промяната й, съобразно изискванията за
качество и количество, посочени в настоящия договор, за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
в срок до 30 минути.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен при промяна броя на учениците да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІ.КАЧЕСТВО
.Чл.31Хранителните продукти да отговарят на изискванията на:
/1/ Закона за храните.
/2/ Наредба №5/25.05.2006 г. за хигиената на храните на Министерство на
здравеопазването и Министертво на земеделието и горите, обн. ДВ, бр.55/07.07.2006
г., в сила от 01.09.2006 г.
/3/ Наредба №37/21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците, издадена от
Министертво на здравеопазването, обн. ДВ. бр.63/07.09.2009 г., в сила от 15.09.2009 г.
/4/ Наредба №9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските градини и училищата, издадена от

Министерството на земеделието и храните, обн. ДВ. бр.73/20.09.2011 г., в сила от
20.10.2011 г.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
Чл.32. При пълно и/или частично неизпълнение на поетото с настоящия договор
задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на
10% /десет процента/ от стойността на договора.
Чл.33. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията
си по раздел ІV от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 20% от цената на готовата храна тип „закуска”, за която са
направени рекламациите.
Чл.34. При установяване на повече от пет неизпълнения по вид, количество или
качество на готова храна тип „закуска” /установено и описано подробно в протокол от
комисия, назначена със заповед на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0.5% от стойността на договора, за всяко следващо
неизпълнение, но не повече от общо 10% /десет процента/ от стойността на договора.
Чл.35. За други неизпълнения на задълженията си по настоящия договор
неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на
неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10% (десет
процента) от стойността на договора, както и обезщетение за претърпените вреди в
случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка.
Чл.36. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от
срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да
развали едностранно договора с двумесечно предизвестие.
VІІІ . ГАРАНЦИИ
Чл.37. Възложителят , има право да задържи гаранцията за изпълнение на поръчката:
/1./ при прекратяване на настоящия договор по вина на Изпълнителя;
/2./ при ликвидация и обявяване в несъстоятелност.
/3./ при изтичане срока на сертификатите - санитарните разрешителни за кухнята,
хладилната техника и транспорт или забрана за извършване на дейността от ХЕИ;
/4/. при отказ на участника, определен за Изпълнител, да сключи договор;
/5./ при всякаква форма на неизпълнение на настоящия договор, гаранцията за
изпълнение се задържа, както и обезщетение за нанесени щети и пропуснати ползи,
ако те надхвърлят стойността на гаранцията.
/6/. Гаранцията за изпълнение на поръчката в размер не повече от 1% (един процент)
от общата стойност на договора без ДДС, се освобождава, в срок от 10 (десет)
работни дни, при:
/1./ изтичане срока на договора;
/.2/. прекратяване на договор по вина на Възложителя;
/3/ Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви иск
срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи и загуби, съгласно
действащото законодателство в Република Бъргария.
Чл.38. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор от
страна на Изпълнителя, Възложителя може да прекрати договора без предизвестие.
ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.39. Страните по настоящият договор не дължат обезщетение за понесени вреди и
загуби, ако последните са причинени в резултат на непредвидени обстоятелства.
Чл.40. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е
била в забава, тя не може да се позовава на непредвидени обстоятелства.
Чл.41. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност, ако неизпълнението (включително и
забавата за неизпълнение) е причинено от непредвидени обстоятелства, като

например земетресения, пожари, наводнения, епидемия, военни конфликти,
граждански вълнения, а така също забрани, ограничения, предписания, нареждания и
други подобни, които са наложени с индивидуални или нормативни актове на
държавни или общински органи, или друго непредвидимо и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
Чл.42. За възникването и преустановяването на непредвидени обстоятелства
съответната страна е длъжна в 3-дневен срок да предупреди другата.
Чл.43. Ако насрещната страна не бъде предупредена за непредвидени обстоятелства
или те не бъдат потвърдени по предвидения в
предходния член ред,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не може да се позовава на непредвидените
обстоятелства.
Чл.44. Ако непредвидени обстоятелства продължат повече от 15 дни и няма
признаци за скорошното й преустановяване, всяка от страните може да прекрати за в
бъдеще договора, като писмено уведоми другата страна.
Чл.45. Страната, засегната от непредвидени обстоятелства, е длъжна да предприеме
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените
вреди и загуби.
Чл.46. Докато траят непредвидени обстоятелства, изпълнението на задълженията и
свързаните с тях насрещни задължения се спират.
Чл.47. Не представлява „непредвидени обстоятелства” събитие, причинено по
небрежност или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни
представители и/или служители, недостига на парични средства или същата е
следствие на неположена грижа от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при полагане на
дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Х. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.48.(1) Страните не могат да променят или допълват договора, освен при
хипотезата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.
(2). Договора се прекратява:
1.с изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3.С едностранно известие от страна на Възложителя в случай , че
Изпълнителят системно извършва доставки в отклонение от предвиденото качество и
количество. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ само
стойността на тези доставки , които са извършени качествено и за които има приемопредавателен протокол.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи заплащане на извършените до
момента доставки.
Чл.49 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.
Чл. 50. Възникналите спорове ще се разрешават пред компетентния съд.
Чл.51. Приложение към настоящия договор, явяващо се неотменна част от него е:
Техническото и Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата за възлагане
на обществената поръчка .
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра - един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Възложител ……………

Изпълнител:.........................

