ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
„Подобряване на качеството на образованието в
средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

ПРОЕКТ !
ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ХРАНА

Днес ……………………., в град……………………, между
1.СОУ”Александър Иванов-Чапай”
с адрес гр. Белово, ул.”Тодор Каблешков”№5 ., БУЛСТАТ 112518667
представлявано от Ивана Димитрова Даутова
наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. ………………………………………………………………………………….
седалище и адрес на управление……………….., ЕИК……………………………………,
представлявано
от
……………………………………………………………………..,
наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Решение № ………………
на …………………. се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу
възнаграждение следното:
„Доставка на готова храна за обедно хранене на учениците обхванати в целодневна
организация на учебния процес в средищно училище СОУ „Александър ИвановЧапай” гр. Белово, включени в проект BG 051P0001-3.1.06 „ Подобряване на качеството
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на
учебния процес” със стойност на един брой обяд ……….лв с ДДС, от които …………лв
се заплащат от ученик и …………лв. от проект BG 051P0001-3.1.06 „ Подобряване на
качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”
(2)
Неразделна
част
от
настоящия
договор
са
Техническите
изисквания/спецификация на Възложителя и Техническата и ценова оферта на
Изпълнителя и приложенията към тях (Декларации и сертификати за качество).
ІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Изпълнителят се задължава да извършва договореното, съгласно чл. 1 за срок
от сключване на договора – до 12.06.2015 г.
III. КАЧЕСТВО
Чл. 3. Приготвената/доставена храна трябва да отговаря на следните изисквания за
качество и калорийна стойност: Съответствие с изискванията на Наредба № 37 от 2009
г. за здравословно хранене на учениците.
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Чл. 4. Доставяната храна трябва да се приготвя в обекти, регистрирани по чл. 12 от
Закона за храните.
Чл. 5. Всяка партида храни трябва да се придружава от документ, удостоверяващ
произхода на храната, и документ за качество и безопасност.
IV. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Договорната стойност, съгласно приетата оферта е за ……………………….
лв. словом (седемдесет и девет хиляди петстотин тридесет и шест лева и двадесет и две
стотинки). без ДДС, съгласно представени единични цени от страна на Изпълнителя и
при спазване на изискванията и условията, заложени от страна на Възложителя.
Възложителят си запазва правото да не направи заявки до пълния размер на
посочената договорна стойност.
Чл. 7. Всички разходи, надвишаващи договорната стойност, включително
непредвидени работи са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 8. В договорната стойност са включени всички необходимо-присъщи разходи
(вложени продукти, заплати и осигуровки, транспорт и поддръжка, ел. енергия, вода,
консумативи, такси, лицензи, разрешителни). Предлаганата цена e окончателна. Същата
не подлежи на промяна, освен в случаите на намаляване на цената в полза на
Възложителя.
Чл. 9. Плащането ще се извършва в лева по банков път, след фактуриране в
следните срокове: до един месец след представяне на разходооправдателен документ –
фактура.
V. МЯСТО И СРОКОВЕ ЗА ДОСТАВКА
Чл. 10. Готовата храна ще бъде доставяна до следния обект - стол в сградата на
СОУ”Александър Иванов-Чапай” гр. Белово, всеки учебен ден в следните часове: до
11.30ч.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да приготвя/доставя храната при спазване изискванията за хигиена, качество и
енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете ястия съобразно
нормите за хранене на ученици;
2. да приготвя/доставя храната при спазване грамажа на порциите, вкусовите
качества и технологичните изисквания за приготвяне на храни и добър външен вид;
3. да спазва изискването за остатъчен срок на годност на храните към момента на
доставка – не по-малко от 50 %.
4. да доставя всеки учебен ден готовата храна в уговорените срокове;
5. да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ готовата храна в местата на доставка;
6. да доставя храната пакетирана в случай на външен изпълнител/ , съгласно
изискванията на Възложителя;
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7. да доставя готовата храна със собствен транспорт, който следва да отговаря на
хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти;
8. да осигурява безплатен обяд на трима ученици в неравностойно социално
положение, включени в целодневната организация на учебния процес.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира качеството на доставяната храната, предмет на
договора.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговорената цена, съгласно условията на
този договор.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да наема други подизпълнители, освен
посочените в офертата му и заявили съгласие за участие при изпълнение на поръчката.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за качественото и в срок изпълнение
на дейностите, за които е ангажирал подизпълнители.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да подава заявки за количеството и видовете храна за всяко хранене в срокове,
съгласно предвиденото в Техническата спецификация (ако е приложимо);
2. да приема храната чрез упълномощено от него лице, което да проверява
количеството и качеството на приетата храна и прави рекламации при необходимост.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поръчва различни по брой менюта.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да контролира съответствието на приготвяната
храна с предварително зададеното меню, както по отношение на вложените продукти по
калкулация, така и по отношение на качеството и технологията на приготвяне.
(4) Възложителят има право да извършва контрол за качеството на приготвяната
храна, вложените продукти и спазване на поетите с договора ангажименти и
изискванията за здравословно, рационално и диетично хранене чрез упълномощени за
целта лица.
(5) Възложителят има право да извършва контрол по изпълнение на клаузите по
настоящия договор
VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 13. (1) При забава на всяка отделна доставка до:
а) 30 (тридесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл. 10 от
договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 (един)
% от дължимата сума.
б) 60 (шестдесет) минути, след изтичане на крайните часове, посочени в чл. 10 от
договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % на
час от дължимата сума, но не повече от 20 (двадесет) % от стойността.
(2) Неустойките по б. а) и б) се начисляват от часа, следващ крайния час, посочен в
чл. 10 от договора.
(3) При несъответствие на приготвената храна с изискванията на договорените
менюта, Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на
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населението, Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на учениците и
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на стойността на този
вид доставена храна и договора може да бъде развален едностранно от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и без да бъде даван допълнителен срок.
(4) При несъответствия в показателите за качество на храната, установени с акт,
издаден от оправомощена контролна организация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка
в размер на стойността на доставената некачествена храна и договорът може да бъде
развален едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено уведомление и без допълнителен
срок.
(5) Рекламации по качеството и количеството на доставената готова храна могат да
се правят само в момента на нейното получаване. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на стойността на доставената храна и в случаите, когато не е спазено
изискването за остатъчен срок на годност, съгласно настоящия договор.
(6) Плащането на договорените и дължими неустойки се извършва чрез прихващане
на насрещни парични задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато има такива, като се
започва от гаранцията за изпълнение, а след нейното изчерпване – от дължимото
възнаграждение по договора.
(7) За извършване на прихващането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прави писмено изявление до
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Двете насрещни задължения се смятат за погасени до размера на помалкото от тях от деня, в който прихващането е могло да се извърши.
(8) Когато в случаите по ал. 6 сумите не са достатъчни ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда
остатъка от дължимите неустойки в определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срок и по посочена
от него банкова сметка.
(9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право и на обезщетение за претърпени вреди, когато те
надхвърлят размера на договорената неустойка.
Чл. 14. При неизпълнение на задължението си за плащане в договорените срокове
по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната
лихва от деня на забавата.
IХ. СПОРОВЕ
Чл. 15. Възникналите през времетраене на договора спорове и разногласия между
страните се решават чрез преговори между тях.
Чл. 16. В случай на непостигане на договореност по предходната точка, всички
спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение,
разваляне или прекратяване ще бъдат решавани според българските материални и
процесуални закони.
Х. СЪОБЩЕНИЯ
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Чл. 17. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този
договор, са валидни, ако са направени в писмена форма и подписани от
упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл. 18. 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 телефакс.
Чл. 19. За валидни адреси на съобщения, свързани с настоящия договор, се смятат
адресите на управление на контрагентите.
Чл. 20. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в
срок от 3 календарни дни за промяната.
ХI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор.
Чл. 22. Изменение на настоящия договор се допуска само в случаите по чл. 43, ал. 2
от ЗОП.
Чл. 23. Настоящият договор се прекратява:
а) с изтичане на уговорения срок;
б) с едностранно писмено предизвестие от изправната страна;
в) по взаимно съгласие на страните.
ХII. ГАРАНЦИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 24. Изпълнителят се задължава да внесе гаранция в касата на СОУ”Александър
Иванов-Чапай” по изпълнение на договора в размер на 1 / един / % от стойността на
сумата по този договор с ДДС, като същата се освобождава и възстановява на
изпълнителя с изтичане срока на договора.
Чл. 25. За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и
прекратяването на този договор, се прилагат разпоредбите на Търговския закон и на
Закона за задълженията и договорите.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един
за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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