ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес,………...2017 г. /……….. две хиляди и седемнадесета година/, в град Априлци, между:
1. ОУ “ ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР. АПРИЛЦИ, със седалище и адрес на управление – град
Априлци, ул.”Васил Левски” № 87, идентификационен код БУЛСТАТ 820192676,
представлявана от Дончо Христов Пачников - Директор , наричан по – долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
И
2. „……………….” …………….., вписан в Търговския регистър при Агенцията по
вписванията, ЕИК…………, със седалище гр……………, адрес на управление ………… ……………., ул.”………………………………” №…….., представлявано от…………………;
Лице за контакти ………………….
Длъжност………………………………………………;
адрес …………………………… -……………….., ул.”…………………….……” №…………..,
тел…………….., факс…………….., наричано по – долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, се
сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема и се задължава срещу
заплащане да доставя хранителни продукти за следните обособени позиции:……………,
посочени в Ценовото предложение към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за нуждите на ОУ
„Васил Левски”- Община Априлци.
(2) За финансиране на доставките ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използва средства от дилегирания
бюджет на училището.
(3) Доставката на хранителните продукти да се извършва с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване на
съответните продукти, съгласно Техническо предложение за изпълнение на поръчката
към офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) Доставката се извършва на база писмени заявки, подадени от МОЛ в еднодневен срок
преди всяко зареждане по определената позиция, франко склада на училището.
Чл. 2. Количеството на доставените хранителни продукти посочени в съответната
спецификация са променлива величина – в зависимост от броя на посещенията на учениците
и сезона. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да променя количествата с оглед реалните
нужди.
Чл. 3. Качеството на стоките следва да отговаря на изискванията на БДС и Закона за
храните, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, Наредба №
5/25.05.2006 г. за хигиената на храните и Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за
качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23 от 17 май
2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при
етикетирането на храните, Наредбата за специфичните изисквания към наименованията и
етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара; Наредба № 32/
23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от
домашни птици; Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади,
желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за
търговия с яйца за консумация, както и на други приложими към момента на доставката
закони, подзаконови актове, стандарти за качество и всички други нормативни и
ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на
поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните продукти, което се
удостоверява със сертификат за произход и качество, за всяка отделна доставка.
Чл. 4. Стоката да се доставя за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ франко посочено от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място в еднодневен срок след направена заявка до дванадесет часа на

предходния ден за всяка отделна доставка.
Чл. 5. Към датата на доставка срокът на годност на стоките да е не по – малък от ………… %
от остатъчният срок на годност, съгласно техническото предложение на Изпълнителя
II. СРОК НА ДОГОВОРА
III. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи до 12
/дванадесет/ месеца, считано от ..........................г. до …………………………г., или до
сключването на нов договор за възлагане обществена поръчка със същия предмет.
IV. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да достави заявените стоки по цена с включен ДДС
франко посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ място, в размера посочен в ценовото му предложение
към офертата, която е неразделна част от настоящия договор.
Чл. 7. (1) Цената остава непроменена до нейната промяна по реда уговорен в този договор.
(2) Всяка от страните може да направи до другата писмено предложение за промяна на
цената, само ако същата е променена в посока увеличение или намаление с повече от
5 % от договорената.
(3) Всяко направено писмено предложение по реда ал.2 следва да бъде придружено от
информация за цените на едро от Системата за агро – пазарна информация (САПИ)
или чрез друга обективна информация (НСИ, стокови борси).
(4) Не се допуска при никакви обстоятелства едностранна промяна на цените от
настоящия договор, като при не прилагане на същото независимо от представените
платежни документи, стоките се разплащат по досегашните цени.
Чл. 8. (1) Заплащането на доставената стока се извършва до два месеца след датата на
фактурата.
(2) Плащанията се извършват по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Обслужваща
банка:
.....................................,
BIC
............................,
IBAN:
......................................
(3) Възложителят има право да откаже плащането на фактура, която не е оформена
съгласно изискванията на Закона за счетоводство или в случай, че доставката е
извършена без необходимите придружаващи документи за произход или друг
аналогични документи, съгласно изискванията на Закона за храните и оторизираните
органи за контрол на храненето.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. Задължението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка се смята за изпълнено, когато стоките
са доставени до склада на зареждания обект и приети по уговореният в договора начин.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на стоката съгласно раздел
ІІІ на договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактура в комплект с обобщена стокова
разписка, с отразени количества и единични цени на доставените стоки за всяка извършена
доставка.
Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя франко складовете на съответните заведения заявените
продукти с етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката,
датата на производство, срокът на годност, произход и идентичност. Доставката се извършва
в еднодневен срок от получаване на заявката от всяко заведение.
(2) Опаковката да е подходяща за ръчна и механизирана товарно-разтоварна дейност, и в
изпълнение на закона за храните.
(3) При необходимост, по искане на една от страните, същите правят уточнения за
разфасовките на стоките.
(4) Доставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на санитарно-

хигиенните изисквания за транспортните средства придружени със съответните
разрешителни, издадени от компетентните органи.
(5) Доставката на хранителните продукти да се извършва от 07:30 до 16:30 часа, по заявка
от училището.
(6) Стоката се придружава от:
- стокова разписка /търговски документ, съдържащ Номер на партида,
Регистрационен номер на предприятието и т.н./, документ за произход или друг
аналогичен документ, съгласно изискванията на Закона за храните и на
оторизираните органи за контрол на храненето в обществени заведения.
(7) При доставка, стоката да се придружава от лице, упълномощено да подписва
съответните документи от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по отношение количеството на
доставените продукти, състоянието на опаковките и съответствието със заявката.
(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предава стоката срещу подпис на всяко МОЛ по
установен ред: оглед на получаваната стока, броене, претегляне, в присъствието на
медицинското лице от учебното заведение.
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация и
неувреждащи здравето, хранителни продукти, съгласно чл.20 от Закона за храните. В случай,
че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ открие, че стоката не е безопасна за консумация, е длъжен незабавно:
- да изтегли доставените стоки, представляващи заплаха за живота и здравето на
потребителите, като незабавно да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове, свързани с
употреба на продуктите.
- да предприеме действия за замяна на продуктите с други - годни за употреба.
(2) През срока на годност, при правилно съхранение на стоките съгласно ТД, ТС и др.,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за констатирано несъответствие и разваляне на
доставената стока и е длъжен за своя сметка да отстрани недостатъците и повредите,
като замени увредените или развалени стоки с идентични годни и качествени.
Замяната следва да се извършва в срок от 24 часа, считано от уведомяването на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Неспазването на този срок се счита за съществено неизпълнение на
условията по договора.
т.1 При повреждане на стоката изцяло или отчасти, както и при наличие на явни
недостатъци, дефекти или несъответствия съгласно изискванията на настоящия договор,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже стоката или да поиска замяната и от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сметка на последния. В случай, че недостатъците или дефектите са
съществени и повтарящи се /повече от три пъти/, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали
договора без да дава срок за изпълнение. Същото право има ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава за доставка повече от два пъти, както и в случай на
допуснати при доставка количествени несъответствия повече от 2 пъти.
Т.2 Изпълнителят е длъжен да спазва стриктно изисквания за качество на хранителните
продукти, същите да отговарят на изискванията на Закона за храните и подзаконовите атове
по прилагането му, изискванията на нормативни документи на Българската агенция по
безопасност на храните; изискванията на нормативни документи, свързани с детското
хранене; задължително да бъдат придружени от сертификати за произход, сертификати за
качество и означен срок на годност на продуктите. Всяко несъответствие на хранителните
продукти по настоящия текст се счита за съществен дефект.
т.3 ако се докаже, че недостатъците на стоката не са били известни на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
предаването на стоката, отстраняването им ще бъде за сметка на същия, ако
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ узнае за тях и го уведоми в срок от 7 дни от предаването на стоката.
т.4 При доставката стоките да са придружени със сертификат за качество и/или произход ,
като при приемането ще се подписва от двете страни складова разписка.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 14. (1) Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от всяко заведение /МОЛ/, приемат стоката
срещу стокова разписка съдържаща, вида на хранителния продукт, количество, номер на
партида, регистрационен номер на предприятието, след оценяване на съответствието й с
изискванията на договора и нормативните актове, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
с представяне на документите, посочени в чл.13, ал.6 от настоящия договор – стокова
разписка /търговски документ съдържащ Номер на партида, Регистрационен номер на
предприятието и т.н./,
(2) При наличие на основание, представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от учебното
заведение /МОЛ/ могат с мотивирано възражение, да откажат приемането на стока, за
която не са представени документи по чл.13, ал.6 от настоящия договор и/или
съществува несъответствие с изискванията на договора, нормативни документи и
качеството им.
(3) МОЛ могат, при условията на договора, да направят рекламация, ако:
- стоката не отговаря на изискванията на Системата за управление на безопасност на
храните, съгласно ЗХ;
- стоката е с нарушена цялост на опаковката;
- стоката е некачествена, дефектна или несъответна на договореното;
- бъдат установени липси на стока;
- стоката не съответства на нормативните актове, свързани с детското хранене, както и
в случай че не е етикетирана съгласно нормативните изисквания /Наредбата за етикетирането
и представянето на храните
- се установи, че стоката е опасна за здравето на потребителите, което се доказва с
протокол за изпитване от акредитиран орган/лаборатория за контрол.
(4) При откриването на скрити дефекти на стоката, за която представителите на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не са знаели и не са могли да узнаят при приемането й, те са длъжни
незабавно да уведомят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ имат право да
искат заменяне на стоката с нова или връщане на частта от цената, съответстваща
/пропорционална/ на некачествената стока.
Чл. 15. (1) Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /МОЛ на учебното заведение е длъжно, да
представят заявката за хранителни продукти в еднодневен срок, преди всяко зареждане за
определена позиция.
(2) Заявката следва да се предоставя в писмен вид, по електронен път, на ръка или по факс
и да бъде изготвена по установен от страните образец.
Чл. 16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава веднага след подписване на настоящия договор да
уведоми писмено срещу подпис директора на ОУ „В.Левски” за сключения договор и
изисква от тях в 3 – дневен срок да представят списък с името и отговорностите на лицето ,
което ще приема доставките във всеки един обект. Заявките за доставки на хранителни
продукти ще се извършват по телефона на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от директора или от
упълномощено от него за целта лица.
Чл. 17. Определеното материално – отговорно лице е длъжно да получава доставените стоки,
като при всяка доставка задължително проверяват :
т. 1 качеството и количеството на получените хранителни стоки, което задължително
отразяват в складова разписка, подписана от тях и доставчика.
т. 2 при доставка на стоки с явни недостатъци съставят констативен протокол, подписан от
тях и доставчика. Срокът за замяна на некачествените стоки и за доставка на недоставени
количества е 1 /един/ ден от съставянето на констативния протокол или от уведомлението от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите на скрити недостатъци или такива, които не са били
установени в момента на приемането на доставката.

т. 3 При констатирано несъответствие на цените материално – отговорни лица уведомяват
директора на съответното заведение, а той - писмено Възложителя и Изпълнителя по
настоящия договор.
VII. НЕУСТОЙКИ, ОБЕЗЩЕТЕНИЯ, ГАРАНЦИИ
Чл.19. За всяко неизпълнение в количествено или качествено отношение, както и
ненавременно извършена доставка се съставя констативен протокол който се подписва от
материално – отговорното лице, Директора на училището и Изпълнителя. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ откаже да подпише протокола, той се съставя в присъствието на двама
свидетели и се подписва от тях.
Чл.20. При неизпълнение или неточно изпълнение на задълженията по този договор от
страна на Изпълнителя той дължи неустойка в размер на 20 % върху стойността на
заявените, но недоставени или доставени некачествени или несъответни стоки.
Чл.21 Плащането на неустойката не освобождава страните от изпълнение на съответните
задължения .
Чл.22 Неустойките по този договор се дължат в тридесетдневен срок от установяване на
неизпълнението и се удържат от следващо плащане към Изпълнителя.
Чл.23 В случай, че Изпълнителя системно /повече от три пъти независимо за кой обект / не
изпълни точно в количествено и качествено отношение своите задължения,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор с едностранно писмено
уведомление, отправено към Изпълнителя.
Чл. 24 (1) При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ той дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на десет процента от стойността на неизпълнената част
на заявката за всеки просрочен ден.
(2) Ако забавата продължи повече от два дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали
договора без предизвестие.
(3) При забава на плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ същият дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната лихва.
Чл. 25 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез своите представители в заведенията си запазва правото на
рекламация и отказ от плащане, при установяване на отклонения в количеството и
съответствието на техническите спецификации на стоката, както и в съответствието й с
нормативните актове, уреждащи качеството, представянето, транспортирането и
етикетирането на храните, при условията на договора, като всички произтичащи от това
неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) В случай на рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от ……………….
(словом) час/а от уведомяването да замени количествата некачествени хранителни продукти
с годни и пълноценни.
(3) При рекламация от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /МОЛ на училището/
по отношение на стока, за която по предвидения в договора ред е установено, че съответства
на договорените и нормативно установените изисквания, съответното заведение дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на действително извършваните разходи за анализите и
доставката на стоката за която е предявена рекламацията.
(4) При забава на заявките от страна на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то срокът за
изпълнение на заявката се удължава с времето на забавата.
VIII.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 26 Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. С изтичане срока на договора;
2. Преди изтичане срока на договора:
2.1.По взаимно съгласие с двустранно писмено споразумение;

2.2.При неизпълнение на задълженията на една от страните по договора, с 10 /десет/
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна или без предизвестие и
без даване на срок за изпълнение в предвидените в договора случаи;
2.3. При системно /повече от 3 пъти/ некачествено, лошо или ненавременно
изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора без
предизвестие.
IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 27 Представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ могат да променят определените количества в
седмичните заявки, в зависимост от реалните потребности, но не по-късно от 24 часа преди
доставката, като уведомяват за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено и/или по телефона.
Чл. 28 Всички съобщения или уведомления между представителите на страните по
настоящия договор, ще бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при
отправянето им и по e-mail, факс или на хартиен носител, предаден на представител на
страните.
Чл. 29 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля изпълнението на своите договорни
задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са страна по настоящия
договор.
(2)
Разпоредбата на ал.1 не се отнася за случаите на промяна на правния статут на
фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 30 Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали относно
изпълнението му, по споразумение и съгласно действащата нормативна база.
Чл. 31 За неуредени въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра – по един за всяка една
от страните по него.
Неразделна част от настоящия договор са техническото и ценовото предложение на
Изпълнителя.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”
ДИРЕКТОР: …………………….
/ДОНЧО ПАЧНИКОВ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„............”............
УПРАВИТЕЛ: ………………………
/...................................../

